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4.1   Jazyk a komunikácia 

 

4.1.1 Slovenský jazyk a literatúra 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 264 

Počet hodín týždenne  8  

 

Časová dotácia je zvýšená o 1 hodinu oproti ŠVP. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

Vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra sa vo 4. ročníku navršuje hodinová 

dotácia v UP v ŠkVP  o 1 hodinu týždenne. Na základe zvýšenej časovej dotácie sa mení kvalita 

výkonu nasledovne:  

- intenzívnejšie  precvičovanie  si základných  pravidiel pravopisu, 

- zdokonaľovanie techniky čítania a  aktívneho porozumenie informáciám, ktoré sú v texte 

uvedené nepriamo,  

-  triedenie textov podľa ich vlastností a  samostatne tvorenie krátkeho  textu  podľa zadania 

učiteľa, 

-  zdokonaľovanie v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie, nadobúdanie 

skúsenosti pri počúvaní , formulovanie  otázky k informáciám uvedeným v texte , vyžiadanie  

si chýbajúcej informácie, 

- intenzívnejšie  rozvíjanie a zdokonaľovanie komunikačných zručnosti, prehlbovanie  si 

zručnosti správneho vyjadrovania.   

        

Charakteristika učebného predmetu : 

 

     Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je 

základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových 

kompetencií. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach. Z tohto dôvodu má v systéme primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne 

postavenie. Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú 

zásadný vplyv na jeho vzdelávanie aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, učebných 

predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj 

komunikáciu žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov s inými ľuďmi  a formuje zaradenie 

žiaka do spoločnosti.  

    Cieľom výučby slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je naučiť  spisovný 

jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote. Používanie jazyka 

vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností – rozprávania, 

písania, čítania a počúvania. 

 

Ciele učebného predmetu:   

 

    Vo štvrtom ročníku sa systematizuje učivo z jazykového systému. K ohybným slovným 

druhom sa postupne pridávajú neohybné slovné druhy. Žiaci si osvojujú ďalšie pravidlá 



slovenského pravopisu. V priebehu celého školského roka intenzívne pracujú s textami, 

zameriavajú sa na porozumenie ich obsahu a pomenovanie ich základných vlastností. Zvyšujú 

sa požiadavky na kvalitu vytvorených textov v hovorenej aj písanej podobe.  

 

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme 

nasledovné špecifiká:  

 Jazyková a slohová zložka – rozširovanie poznatkov o  jazykovom systéme, slovných 

druhoch. V slohu sa zameriame na zautomatizovanie používania pravopisných 

pravidiel v písomnom prejave žiakov. Zdokonaľujeme u žiakov spôsobilosti vedieť 

ústne prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa zadania, predlohy a 

samostatne tvoriť písomne texty.  

 Čítanie a literárna výchova – u žiakov sa zameriame na zdokonaľovanie techniky 

čítania, osvojenie si významu ďalších určených literárnych pojmov, na estetické 

vnímanie literárneho diela a obsahovú analýzu textu na primeranej úrovni. Pri čítaní s 

porozumením žiaci identifikujú informácie uvedené v texte priamo aj nepriamo a 

formulujú otázky k týmto informáciám.   

 

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme 

nasledovné špecifiká:  

Rozprávanie: žiaci disponujú spôsobilosťou samostatne rozprávať a rozprávať podľa 

predlohy. Ústne prezentujú výsledky svojej práce pri riešení rôznych úloh. Odpovedajú na 

otázky zamerané na prezentované informácie.  

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať 

otázky k prezentovanému textu. Snažia sa porozumieť inštrukcii učiteľa pri riešení úlohy a 

vedia si vyžiadať chýbajúce informácie. Formulujú inštrukcie k práci so spolužiakom, pri 

skupinovej práci.   

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, predovšetkým v porozumení čítaného textu a 

v technike čítania so správnou intonáciou a dôrazom na prednes. Vedia porozumieť 

informáciám, ktoré sú v texte uvedené priamo aj nepriamo podľa otázky formulovanej 

učiteľom.  

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne píšu texty podľa zadania učiteľa 

 

Obsah vzdelávania :  

 

Zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme nasledovné špecifiká:  

 Jazyková  zložka – tvorenie slov predponami, pravopis vybraných slov,delenie hlások 

podľa znelosti, spodobovanie,priama reč, ohybné a neohybné slovné druhy 

 Slohová zložka – umelecký a vecný text, osnova, tvorivé písanie, diskusia, názor, opis 

osoby, interview, reprodukcia rozprávania, časová postupnosť deja, plagát 

 Čítanie a literárna výchova – náučná literatúra, diagramy ,grafy, umelecká literatúra, 

divadlo, divadelná hra, rozhlas, televízia, film, kino, dialóg, mimojazykové 

prostriedky, kapitola, bájka, komiks, pojmové mapy 

 

 

 



Posilnenie :    

 

Tvorenie slov - predpony 
 

Vybrané slová  ( príbuzné slová , odvodené slová, pravopis zvukovo rovnakých 

slov ) 
  

Spodobovanie 
 

Priama reč 
 

Ohybné slovné druhy  ( gramatické kategórie, skloňovanie, časovanie )   

Neohybné slovné druhy 
 

Sloh   

 

Vzdelávací štandard : 

 

        Vzdelávací štandard v učebnom predmete slovenský jazyk a literatúra na primárnom 

stupni vzdelávania  predstavuje ucelený systém kognitívne odstupňovaných výkonov – 

učebných požiadaviek. Učivo je  štruktúrované podľa zložiek predmetu (jazyková a slohová 

zložka, čítanie a literárna výchova).  

        Vzdelávací štandard v učebnom predmete slovenský jazyk a literatúra na primárnom 

stupni je koncipovaný tak, aby učiteľ nepredkladal žiakom len hotové poznatky, ale aby im 

vytváral primerané podmienky na aktívne osvojovanie vedomostí, spôsobilostí a zručností.    

 

 

Jazyková a slohová zložka 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Žiak vie / dokáže : 

 tvorenie slov predponami   

 pravopis a výslovnosť predponových 

odvodenín 

 vytvárať nové slová s rôznymi 

predponami,  

 uplatniť pravopis predpôn,   

 identifikovať slabičné a neslabičné 

predpony,   

 rozlíšiť význam slov utvorených z 

rôznych predpôn, 

  používať slová s predponami v 

texte,  

  

 pravopis ďalších vybraných slov    

 geografické názvy s i/í a y/ý po 

obojakej spoluhláske 

 uplatniť pravopis vybraných a 

odvodených slov, ktoré rovnako 

alebo podobne znejú, ale majú 

odlišný význam aj pravopis (napr. 

byť – biť, vyť – viť, výr – vír),  

 uplatniť pravopis geografických 

názvov s i/í a y/ý po obojakej 

spoluhláske,  

 

 delenie hlások na znelé a neznelé      rozdeľovať hlásky na párové znelé, 

párové neznelé, nepárové znelé,  



 spodobovanie na konci slova, 

uprostred slova, na hranici slov  

pravopis a správna výslovnosť 

spoluhlások na konci slov, na 

morfematickom švíku, hranici slov  

  pravidlá pravopisu a výslovnosť 

spoluhlásky v 

 uplatniť výslovnosť a pravopis 

znelých párových spoluhlások na 

konci slov a neznelých spoluhlások 

na konci slov,  

 uplatniť výslovnosť a pravopis 

spodobovaných spoluhlások vo 

vnútri slova, 

  uplatniť výslovnosť a pravopis  

spodobovaných spoluhlások na 

hranici slov,  

 uplatniť pravopis a výslovnosť 

spoluhlásky v,  

 priama reč   

 uvádzacia veta, úvodzovky 

 vysvetliť pojem priama reč,  

 rozoznať priamu reč v hovorenom 

prejave, 

  na základe úvodzoviek a uvádzacej 

vety identifikovať priamu reč v 

texte,  

 rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej 

reči,  

 ohybné a neohybné slovné druhy  

 podstatné mená - vlastné 

a všeobecné 

 vlastné podstatné mená – názvy 

štátov a príslušníkov národov   

 

 gramatické kategórie podstatných 

mien (rod, číslo, pád)  

 rod podstatných mien  

 číslo podstatných mien 

  pád podstatných mien   

 základný tvar podstatného mena   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prídavné mená (rod, číslo, pád)  

 základný tvar prídavného mena  

 zhoda podstatného a prídavného 

mena v rode, čísle a páde  

  zámená   

 rozdeliť slovné druhy na ohybné a 

neohybné, 

  rozlíšiť všeobecné a vlastné 

podstatné mená,  

 uplatniť pravopis v názvoch štátov a 

v pomenovaniach príslušníkov 

národov,  

 určiť gramatické kategórie 

podstatných mien,  

 určiť mužský, ženský a stredný rod 

podstatných mien, 

  určiť jednotné a množné číslo 

podstatných mien,  

 vymenovať pádové otázky a latinské 

názvy pádov, 

  skloňovať podstatné mená podľa 

jednotlivých pádov, 

  určiť a vytvoriť základný tvar 

podstatného mena,  

 použiť tvary podstatných mien vo 

vetách a v texte 

  určiť rod, číslo a pád prídavných 

mien, 

  určiť základný tvar prídavného 

mena,  



 druhy zámen (osobné, 

privlastňovacie) 

 

  

 číslovky: základné a radové    

 

 

 

 slovesá  

 gramatické kategórie slovies  

 časovanie slovies  

 

 určiť zhodu podstatného a 

prídavného mena v rode, čísle a 

páde,  

  identifikovať zámená v texte,  

 rozoznať druhy zámen (osobné a 

privlastňovacie), 

 používať zámená v ústnej aj 

písomnej komunikácii, 

  identifikovať základné a radové 

číslovky v texte,  

 správne skloňovať číslovky,   

 uplatniť pravopis čísloviek, 

  určiť v texte základný tvar slovesa – 

neurčitok,  

 určiť gramatické kategórie slovies 

(osobu, číslo a čas),  

  správne časovať slovesá,  

  správne časovať sloveso byť vo 

všetkých slovesných časoch, 

 neohybné slovné druhy  

 príslovky, predložky, spojky, častice, 

citoslovcia  

 funkcia neohybných slovných 

druhov vo vete   

  

 príslovky   

 predložky  

 pravopis predložiek a ich správna 

výslovnosť  

  

 spojky   

 najfrekventovanejšie spojky (a, ale, 

keď, aby, že ...)  

 častice a citoslovcia 

 charakterizovať neohybné slovné 

druhy,  

 vymenovať neohybné slovné druhy,  

 určiť funkciu neohybných slovných 

druhov vo vete, 

  identifikovať neohybné slovné 

druhy v texte,   

 vyhľadať príslovky v texte na 

základe otázok: kde? kedy? a ako?, 

  identifikovať predložky v texte,  

 uplatniť správnu výslovnosť a 

pravopis predložiek s/so, z/zo, k/ku v 

spojení s osobnými zámenami, 

  identifikovať spojky v texte,  

 vymenovať spojky, ktoré sa v reči 

najčastejšie vyskytujú,  

 rozoznať v texte častice a 

citoslovcia,  

 určiť funkciu častíc a citosloviec,  

 vymenovať najfrekventovanejšie 

výrazy súhlasu, nesúhlasu, istoty, 

pochybnosti (áno/nie, hádam, asi, 

možno...),  

 používať častice a citoslovcia v 

ústnej a písomnej komunikácii, 

 umelecký a vecný text    

 

 vysvetliť pojem umelecký a vecný 

text,  



 

 kľúčové slová    

 

 

 

 

 osnova v umeleckom a náučnom 

texte (písomne)   

 

 tvorivé písanie 

 prakticky rozoznať umelecký a 

vecný text, 

  vysvetliť pojem kľúčové slová,   

 identifikovať kľúčové slová v 

umeleckom a vecnom texte,  

  porozprávať prostredníctvom 

kľúčových slov krátky príbeh,  

  napísať osnovu,  

  zreprodukovať text podľa napísanej 

osnovy,  

 napísať krátky umelecký text, 

  napísať krátky vecný text, 

 diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 názor 

 vysvetliť pojem diskusia, 

  diskutovať na určitú tému vybratú 

učiteľom/žiakom,  

 vysloviť a obhájiť si vlastný názor v 

diskusii,  

 dodržiavať pravidlá spoločenského 

správania počas diskusie, 

  primerane riešiť umelo vytvorenú 

konfliktnú situáciu,  

 prejaviť vlastný názor primeraným 

spôsobom a primeranými 

jazykovými prostriedkami na 

konfliktnú situáciu, 

  poznať niektoré stratégie riešenia 

konfliktu,  

 opis osoby (ústne, písomne)  opísať podľa predlohy osobu,  

 vymenovať charakteristické črty 

opisovanej osoby: vonkajšie, 

vnútorné (charakterové),  

 opísať osobu podľa živého modelu 

(spolužiaka, učiteľa),  

 v opise použiť jednoduché vety, 

súvetia a prirovnania 

 interview ( cielený rozhovor )  vysvetliť pojem interview, 

  písomne koncipovať jednoduché 

otázky a odpovede ako koncept k 

interview,  

 zrealizovať so spolužiakmi interview 

o aktuálnej udalosti,   

 reprodukcia rozprávania  

 časová postupnosť deja 

 zreprodukovať ústne a písomne 

kratší prečítaný text,  

 dodržiavať časovú postupnosť deja,  

 napísať dejovú postupnosť 

rozprávania,  



 písomne priradiť správne nadpisy k 

dejovej osnove, 

 plagát  vlastnými slovami charakterizovať 

plagát, 

 rozlíšiť, na aké účely sa plagát 

používa,  

 vytvoriť jednoduchý plagát k 

aktuálnej udalosti. 

 

 

Čítanie a literárna výchova 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Žiak vie / dokáže : 

 náučná literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 diagramy a grafy   

 

 

 

 

   

 umelecká literatúra    

 

 

 

 

 

   

 divadlo, divadelná hra 

 čítať náučný text s porozumením,  

 identifikovať informácie uvedené 

priamo v texte,  

 tvoriť otázky k informáciám 

uvedeným priamo v texte, 

 identifikovať informácie uvedené v 

texte nepriamo,  

 tvoriť otázky k informáciám 

uvedeným v texte nepriamo,  

 identifikovať v texte diagramy a 

grafy,  

 prečítať diagramy a grafy v náučnom 

texte, 

  určovať podľa diagramu alebo grafu 

pomerné zastúpenie jednotlivých 

položiek,  

 v texte navzájom odlíšiť umeleckú a 

náučnú literatúru,  

  čítať umelecký text samostatne, s 

dôrazom na správnu výslovnosť, 

dikciu, artikuláciu,  

  naspamäť zarecitovať jednu/viac 

básní, 

  predniesť kratšie prozaické dielo,  

 charakterizovať divadlo, divadelnú 

hru, 

  účinkovať v divadelnej hre, ktorú 

nacvičí učiteľ so žiakmi v triede, v 

škole, 

  dbať na výrazný prednes priamej 

reči v dramatických textoch, 

  poznať spoločenské pravidlá 

správania sa v divadle, 



 rozhlas, televízia, film, kino  

 prepojenie literatúry s filmovou, 

televíznou a divadelnou tvorbou 

 charakterizovať pojmy rozhlas, 

televízia, film, kino a vzájomne ich 

odlíšiť,  

 poznať názvy detských literárnych 

diel (rozprávok), ktoré boli 

sfilmované,  

 rozprávať obsah detského filmu, 

ktorý žiakov najviac upútal, 

vymenovať hlavné postavy z 

detského filmu,  

 opísať vzťahy medzi filmovými 

postavami, 

 poznať spoločenské pravidlá 

správania sa v kine, 

 dialóg  

 mimojazykové prostriedky 

(gestikulácia, mimika) 

 vysvetliť pojem dialóg, poznať 

koľko osôb na ňom participuje,  

  identifikovať dialóg v texte a 

prečítať ho s porozumením,  

 zrealizovať dialóg so spolužiakom, 

použiť primeranú gestikuláciu, 

mimiku 

 kapitola  vysvetliť pojem kapitola, 

  rozoznať v knihe kapitoly, 

 bájka 

 

 

 

 

 

 bájka v svetovej literatúre (Ezop) 

  bájka v slovenskej literatúre (J. 

Záborský) 

 vysvetliť pojem bájka, 

  vyhľadať bájky z rôznych zdrojov 

(kníh, internetu), 

  čítať bájku so zameraním na 

výrazný prednes priamej reči,  

 pokúsiť sa o dramatizáciu bájky,  

 vlastnými slovami hovoriť 

ponaučenie vyplývajúce z bájky, 

  poznať mená autorov bájok 

slovenskej a svetovej literatúry, 

 komiks 

 dejová postupnosť v komikse (text 

umiestnený v bublinách, uprostred 

textu, na okrajovej časti obrázku)    

 pojmové mapy 

 vysvetliť pojem komiks, 

  čítať komiks so zameraním na 

dejovú postupnosť, 

  zoradiť obrázky podľa dejovej 

postupnosti, 

  nakresliť samostatne alebo za 

pomoci spolužiakov krátky komiks a 

napísať k nemu výstižný text,  

 charakterizovať vlastnými slovami 

pojmové mapy, samostatne 

porozprávať o danej téme 

prostredníctvom pojmovej mapy, 



  tvoriť v skupine pojmové mapy 

výberom z ponuky slov, slovných 

spojení 

 

 

 

 

Metódy a formy práce 

 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich 

výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne 

využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané 

metódy, formy majú byť veku primerané a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé 

činnosti žiakov. Z literatúry sa kladie dôraz najmä na spoznávanie pôvodnej slovenskej 

literárnej tvorby a jej autorov. Je nutné klásť dôraz na ľudovú slovesnosť, na vytváranie 

kladného vzťahu k materinskému jazyku. Učitelia budú literárne vedomosti rozširovať aj 

prostredníctvom doplnkovej (mimočítankovej a časopiseckej) literatúry.  

          Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak bude smerovať k hlbšiemu 

poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci 

budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa 

budú ním aj písomne vyjadrovať.  

 

Odporúčané metódy: 

- metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované 

učiteľom, pozorovanie ukážkových jazykových prejavov a ich analýza, 

posudzovanie textov z bežnej komunikačnej praxe) 

- metódy nácvičné – slohové cvičenia nižšieho typu (odpisovanie, 

napodobňovanie, imitovanie, mechanická reprodukcia, práca s otázkami, 

práca s básnickým textom, spojenie výtvarného prejavu s rozprávaním, 

práca s ilustráciami a obrázkami) a slohové cvičenia vyššieho typu 

(štylizačné, textové). 

 

Medzipredmetové vzťahy a ďalšie možnosti rozšírenia vyučovania  

 

- formou prierezových tém, – 

- Environmentálna výchova:  gramatika: Vybrané slová, pravopis slov s i/í a y/ý po 

obojakej spoluhláske – B, R, S; Delenie hlások podľa znelosti; Spodobovanie na 

konci slova; S: Opis prírody; Podstatné mená; Prídavné mená; Zámená; Opakovanie 

ohybných slovných druhov; Predložky; Spojky; Častice; Citoslovcia 

- Čítanie - Stratený zverinec; Z našej prírody; Papagájska; Les; Zákaz stavania 

snehuliakov; Kocúr na kolieskových korčuliach; Vranka Danka a najcennejšie veci 

na svete; Zachráňte planétu; Ozvena; Čo si vtáčky štebocú; Stehlík a slávik; Malý 

princ; Čo sú hviezdy; Kôň a osol 

- Osobnostný a sociálny rozvoj:  gramatika: Opakovanie učiva 3.ročníka; S: 

Reprodukcia; Tvorenie slov predponami; Vybrané slová, pravopis slov s i/í a y/ý po 

obojakej spoluhláske – M; Spodobovanie; Spodobovanie uprostred slov, na konci 



slova; Podstatné mená- gramatické kategórie; S: Pripravujeme rozhovor; Číslovky; 

Neohybné slovné druhy; Zhrnutie a opakovanie učiva 4.ročníka 

- Čítanie – O knihách a čítaní; Ako vzniká kniha; Čarovanie so slovami; O troch 

princoch; O bájkach; Rozprávka o malom „a“; Režisér; O načisto hlúpej krajine; 

Stolček; Svet sĺz je taký záhadný; Ženích zo studne; Aby porozumenie medzi ľuďmi 

bolo čisté a krásne; Zo života zrkadiel; Prázdninová pieseň; Mimočítanková 

literatúra 

- formou IKT, ktorú sú aplikovateľné v rámci predmetu SJL – e-maily, 

využívanie programu Word pri tvorbe textov, prezentácie v PowerPoint, 

vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet a pod., 

- formou prierezových tém, napr.: čas, priestor, atď. – materinský aj cudzie 

jazyky, prírodoveda, vlastiveda, matematika, atď., 

- formou literárnych vzťahov, napr. hudobná výchova – ľudová pieseň, 

- formou realizácie regionálnych prvkov v učive, 

- využitím školských, obecných/mestských knižníc, 

- organizovaním rôznych súťaží, 

- organizovaním exkurzií  

            -     návšteva divadiel, kín, múzeí atď. 

 

Učebné zdroje 

 

• Z. Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica 

• Z. Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit 

• S. Benková: Čítanka pre 4. ročník ZŠ - učebnica 

• V. Damboráková: Písanie a slohové cvičenia 4. ročník (len pre učiteľa) 

• E. Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník 

• A. Holováčová: Diktáty a pravopisné cvičenia pre 1. stupeň 

• V. Betáková: Priateľ mäkčeň a kamarátka bodka 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého žiaka podľa jeho možností a schopností.  Žiakov postupne 

vedieme k tomu, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale dokázali  ohodnotiť aj výkon svojho 

spolužiaka. 

Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení klasifikačným 

stupňom podľa platnej klasifikačnej stupnice - 1, 2, 3, 4, 5, - (Metodický pokyn č. 21/2011-

R z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy). 

 

a) V predmete slovenský jazyk sa neklasifikujú pravopisné cvičenia a nácvičné diktáty. 

Tie učiteľ hodnotí slovne - do príslušných zošitov zapisuje počet chýb, slovný komentár 

k zvládnutiu cvičení a úloh, prípadne svoje odporúčania k zlepšeniu výkonov žiaka. 

 

b) Kontrolné diktáty sú klasifikované stupnicou na hodnotenie kontrolných diktátov podľa 

Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov : 

                                                                         0-1 chyba       = 1 



                                                                         2-4 chyby       = 2 

                                                                         5-7 chýb         = 3 

                                                                         8-10 chýb       = 4 

                                                                        11 a viac chýb = 5 

 

c) Písomné a kontrolné práce zo slovenského jazyka, čítania a literárnej výchovy sú 

hodnotené klasifikačným stupňom podľa platnej klasifikačnej stupnici pre SJL s 

percentuálnym hodnotením 

                                            100% - 90% = 1 

               89% - 75%  =  2 

               74% - 50%  =  3 

               49% - 30%  =  4 

               29% - 0%    =  5 

 

d) Písanie a slohová výchova vo 4. ročníku je  realizovaná v rámci SJL, oba predmety sú 

hodnotené klasifikačným stupňom. 

Pri hodnotení a klasifikácii písania a slohu sa vyučujúce zameriavajú na splnenie stanoveného 

cieľa, na úhľadnosť, plynulosť a čitateľnosť písma a celkovú úpravu strany. Gramatické chyby 

by nemali výrazne ovplyvňovať známku za zvládnutie úloh žiakom. Podobne ako v slohovej 

výchove, aj tu učitelia veľmi citlivo pristupujú ku klasifikácii a hodnoteniu, rešpektujú 

individualitu alebo špec. – ped. potreby žiakov. 

 

e) Čítanie a literárna výchova sú hodnotené klasifikačným stupňom. Učiteľ v známke 

obsiahne nielen správnosť, plynulosť a uvedomenosť samotného čítania žiaka, ale aj ďalšiu 

prácu s textom, pochopenie prečítaného či orientáciu v ňom. Pri hodnotení čítania a liter. 

výchovy sa sústrediť na správne, plynulé a uvedomené čítanie (čítanie s porozumením) u 

žiakov, následne za prečítaním textu má žiak ďalej pracovať s textom (pocity a dojmy z 

prečítaného textu, jeho dokončenie, analýza, prerozprávanie, dramatizácia a iné...). Aj túto 

ďalšiu aktivitu žiaka učiteľ obsiahne v známke, ktorú udelí žiakovi (nejde teda o známku za 

samostatné prečítanie). 

 

Metódy hodnotenia počas hodiny: 

 pochvala – uznanie  

 sebahodnotenie 

 hodnotenie spolužiakmi 

 

4.1.2 Anglický jazyk 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 99 

Počet hodín týždenne  3  

 

Charakteristika učebného predmetu: 

 



Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a 

spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej 

menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. 

            Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, 

či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích 

jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a 

činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho 

referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať 

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

a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. 

 

Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho 

vzdelávania. 

 

Ciele učebného  predmetu: 

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný 

európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho 

predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci 

musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom: 

 

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

 využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný zámer 

vymedzeným spôsobom, 

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text, 

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné 

ciele. 

 

Prierezové témy 

 Environmentálna výchova – témy: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie – Pomenovanie 

ľudských pocitov, Domov a jeho okolie, Text „Práca v ZOO“, Človek a príroda, Počasie, 

Pomenovanie domácich zvierat 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – témy: Rodina a spoločnosť, Vzdelávanie, Škola a jej 

zariadenie, Text „V škole“, Osobné zámená, Text „Moje pocity“, Pomenovanie 

voľnočasových aktivít, Používanie slovesa vedieť „can, can't“, Text „Hráme sa vonku“, 

Rozvíjanie porozumenia v komunikácii, Stravovanie, jedlá, Používanie slovesa mať „have, 

haven't“, Text „V obchode“, Pomenovanie vyučovacích predmetov, Voľný čas a záľuby, 

Používanie slovesa mať rád „like, don't like“, Text „Pohľadnica pre mamu“, Určovanie času, 



Text „Predpoveď počasia“, Obliekanie a móda, Domov a bývanie, Ľudské telo, Neurčité 

zámená 

 Ochrana života a zdravia – témy: Starostlivosť o zdravie, Šport, Druhy športu, Text „ 

Čo robíme po škole?“, Rodina a spoločnosť, Text „Môj deň“ 

 Multikultúrna výchova – témy: Ukazovacie zámená, Pomenovanie ľudských pocitov, 

Predložky, Stravovanie, Vzdelávanie, Multikultúrna spoločnosť, rodinné sviatky, Text „Na 

letisku“ 

 Mediálna výchova – témy: Šport, Text „Školský výlet“, Text „Divadelná hra“, Text 

„V zábavnom parku“ 

 Dopravná výchova- výchova k bezpečnosti v cestnej premávke – témy: Voľnočasové 

aktivity, Domov a bývanie 

 Regionálna výchova a ľudová kultúra – témy: Voľný čas a záľuby, Obliekanie a móda, 

Text „Párty“ 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – témy: Škola a jej zariadenie, Ľudské telo, 

Šport, Môj slovníček, Stravovanie, Vzdelávanie, Voľný čas, V obchode, Rodinné sviatky, 

Domov a bývanie, Človek a príroda, Darček, Pexeso, Opakovanie 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Rodina a spoločnosť, Rodinné sviatky, Domov 

a bývanie   

 Finančná gramotnosť -  Rodina a spoločnosť, Rodinné sviatky, Domov a bývanie, 

Obliekanie, Šport, Voľný čas  

 

 

Obsah vzdelávania 

 

1. Tematický okruh:  Rodina a spoločnosť 

2. Tematický okruh:  Vzdelávanie. Škola a jej zariadenie 

3. Tematický okruh:  Ľudské telo. Starostlivosť o zdravie 

4. Tematický okruh:  Šport, druhy športu 

5. Tematický okruh:  Stravovanie, jedlá 

6. Tematický okruh:  Vzdelávanie. Učebné predmety 

7. Tematický okruh:  Voľný čas a záľuby 

8. Tematický okruh:  Multikultúrna spoločnosť. Rodina a sviatky 

9. Tematický okruh:  Rodina a spoločnosť. Osobné údaje 

10. Tematický okruh:  Domov a bývanie. Domov a jeho okolie 

11. Tematický okruh:  Človek a príroda. Počasie 

12. Tematický okruh:  Oblečenie a móda. Základné druhy oblečenia 

13. Tematický okruh:  Človek a príroda. Zvieratá 

14. Tematický okruh: Domov a bývanie. Môj byt/dom 

15. Tematický okruh: Ľudské telo. Starostlivosť o zdravie 

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 



Učivo 3. ročníka 

Aplikovať nadobudnuté poznatky pri 

opakovaní učiva 3.ročníka 

Učivo 3. ročníka 

Aplikovať nadobudnuté poznatky pri 

opakovaní učiva 3.ročníka 

Slovná zásoba (classroom, table, computer, 

peg, pencil case, board) 

Pomenovať vybrané časti školského 

zariadenia  a vedieť ich používať v 

komunikácii 

Ukazovacie zámená "this, these, that, those" 

Používať ukazovacie zámená (this,these, that, 

those) vo vetách 

Slovná zásoba: poster, picture, drawers, 

cupboard, CD player. Pieseň s použitím 

slovnej zásoby. Písmená abecedy A - Z 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať jednotlivé písmená 

anglickej abecedy 

Text: "V škole" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (zariadenie v škole). 

Ukazovacie zámená: "this, these, that, 

those" 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Slovná zásoba (hot, cold, hungry, thirsty, 

happy, sad) 

Pomenovať vybrané ľudské pocity a 

používať túto slovnú zásobu v komunikácii  

Osobné zámená "we, they " Používať osobné zámená pri tvorení viet 

Slovná zásoba: tired, angry, scared, brave, 

nervous. Pieseň s použitím slovnej zásoby. 

Hlásky "ch, sh, th" v slovách (chair, 

teacher, shoes, fish, thumb, bath) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

jednotlivé spoluhláskové skupiny v slovách 

Text: "Moje pocity" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie ( pocity). Osobné 

zámená we, they 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Slovná zásoba (ride a bike, ride a horse, 

skate, skateboard, play tennis, play football) 

Pomenovať vybrané voľnočasové aktivity  a 

vedieť ich používať v komunikácii 

Sloveso can / can ´t 

Vyjadriť schopnosť  vykonať činnosť 

pomocou slovesa "vedieť" (can, can´t) 



Predložky: behind, in front of, next to, 

between. Pieseň s použitím slovnej zásoby. 

Samohlásky "a, e, i, o, u" v slovách 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, správne používať predložky vo 

vetách, rozpoznať a správne vyslovovať 

jednotlivé samohlásky v slovách 

Text: "Hráme sa vonku" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (voľnočasové 

aktivity). Sloveso can / can´t. 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Frázy: What´s this in English? Can yu spell 

it? 

Porozumieť počutému, vedieť primerane 

reagovať, používať jednoduché frázy v 

komunikácii 

Projekt - "Môj slovníček" 

Použiť osvojenú slovnú zásobu pri práci na 

projekte 

Učivo 1. - 3. lekcie 

Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení 

úloh zameraných na opakovanie prebraného 

učiva 

Učivo 1. - 3.lekcie vo forme testu 

Porozumieť zadaniam úloh, vedieť ich 

správne riešiť, aktívne používať slovnú 

zásobu a tvoriť jednoduché vety 

Slovná zásoba (salad, fries, pizza, 

milkshake, cheese sandwich, chicken) 

Poznať slovnú zásobu pomenúvajúcu 

vybrané druhy jedál a nápojov  a vedieť ju 

používať v komunikácii 

Otázka: "Have you got a ...?" Odpoveď: 

Yes, I have. / No, I haven´t." 

Používať rôzne tvary slovesa "mať" (have 

got, haven´t got) vo vetách, vedieť tvoriť 

otázky a krátke odpovede pomocou touto 

slovesa  

Číslovky 0 - 100. Pieseň s použitím slovnej 

zásoby. Hlásky "gr, br, fr" v slovách (grass, 

grapes, brush, bread, frog, frisbee) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

jednotlivé spoluhláskové skupiny v slovách. 

Poznať číslovky do 100 a vedieť ich 

používať 

Text: "V obchode" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie ( jedlá a nápoje). 

Sloveso "have got" v otázke. 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  



Slovná zásoba (art, maths, English, science, 

PE, music) 

Poznať pomenovania vyučovacích 

predmetov v škole a vedieť ich používať v 

komunikácii 

Otázky: What have we got on ...? When 

have we got...? 

Používať zámená "what, when" pri tvorení 

otázok. Vedieť tvoriť odpovede na dané 

otázky 

Slovná zásoba: playground, sports field, art 

room, computer room, gym. Pieseň s 

použitím slovnej zásoby. Hlásky "dr, tr, cr" 

v slovách (drum, dress, truck, tree, crayon, 

crab) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

jednotlivé spoluhláskové skupiny v slovách 

Text: "Naša počítačová miestnosť" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (vyučovacie predmety 

v škole). Otázky When have we got...? 

What have we got on...? 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Slovná zásoba (help my mum, do my 

homework, visit my grandma, go 

swimming, have a music lesson, watch TV) 

Poznať pomenovania rôznych aktivít počas 

dňa a vedieť ich používať v komunikácii 

Slovesá a tvorenie záporu pomocou slovesa 

"don ´t" 

Používať sloveso "byť" (to be) pri opise 

činností počas dňa v kladnej aj zápornej 

forme 

Slovná zásoba: listen to music, play with 

friends, read a book, write an email. Pieseň 

s použitím slovnej zásoby. Hlásky "fl,pl, bl" 

v slovách (flower, flat, plum, plate, blanket, 

blue) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

jednotlivé spoluhláskové skupiny v slovách 

Text: "Čo robíme po škole?" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (vyučovacie predmety 

v škole). Zápor pomocou sloves "don ´t" 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Frázy: "Can I help you? I´d like 

....Anything else?  

Porozumieť počutému, vedieť primerane 

reagovať, používať jednoduché frázy v 

komunikácii 

Projekt - "V obchode" 

Použiť osvojenú slovnú zásobu pri práci na 

projekte 



Učivo 4. - 6. lekcie 

Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení 

úloh zameraných na opakovanie prebraného 

učiva 

Učivo 4. - 6. lekcie vo forme testu 

Porozumieť zadaniam úloh, vedieť ich 

správne riešiť, aktívne používať slovnú 

zásobu a tvoriť jednoduché vety 

Slovná zásoba (chocolate, sweets, balloon, 

present, cake, card) 

Poznať pomenovania predmetov na oslave a 

vedieť tieto pomenovania použiť v 

komunikácii 

Slovesá: like /doesn´t like / don´t like 

Používať sloveso "mať rád" (to have) pri 

opise vecí, ktoré máme / nemáme radi 

Slovná zásoba: neighbour, pastries, nuts, 

tie, buy. Pieseň s použitím slovnej zásoby. 

Hlásky "cl, gl, slr" v slovách (cloud, clock, 

gloves, glue, slide, slippers) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

jednotlivé spoluhláskové skupiny v slovách 

Text: "Pohľadnica pre mamu" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (predmety na oslave). 

Slovesá: like /doesn´t like / don´t like 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Slovná zásoba (get up, have breakfast, go to 

school, go home, have dinner, go to bed) 

Poznať pomenovania vybraných aktivít a 

používať ich v komunikácii 

Otázka: What´s the time? It´s.....o´clock. 

Vedieť sa opýtať na čas a správne určiť 

koľko je hodín 

Slovná zásoba: in the morning, in the 

afternooon, in the evening, at night. Pieseň 

s použitím slovnej zásoby. Hlásky "sm, sn, 

st, sk" v slovách (smile, small, snow, snake, 

stairs, star, sky, skates) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

jednotlivé spoluhláskové skupiny v slovách 

Text: " Môj deň" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (aktivity počas dňa). 

Otázky: " What´s the time?" 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Slovná zásoba (hospital, school, airport, 

police station, fire station, shop) 

Poznať pomenovania budov v meste a 

používať ich v komunikácii 

Otázka: "Where does he/she work? A 

odpovedí. 

Tvoriť otázky a krátke odpovede v 

prítomnom jednoduchom čase  



Slovná zásoba: station, zoo, supermarket, 

bank, garage. Pieseň s použitím slovnej 

zásoby. Hláska "a" v slovách (lake, gate, 

face, plane) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

samohlásku "a" v slovách 

Text v ZOO" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností: "Práca 

Slovná zásoba lekcie (budovy mv meste). 

Otázka: "Where does he/she work?" 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Frázy: Are you free after school? Sorry, I´m 

not free. How about...? 

Porozumieť počutému, vedieť primerane 

reagovať, používať jednoduché frázy v 

komunikácii 

Projekt - " Voľný čas" 

Použiť osvojenú slovnú zásobu pri práci na 

projekte 

Učivo 7. - 9. lekcie 

Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení 

úloh zameraných na opakovanie prebraného 

učiva 

Učivo 7. - 9. lekcie vo forme testu 

Porozumieť zadaniam úloh, vedieť ich 

správne riešiť, aktívne používať slovnú 

zásobu a tvoriť jednoduché vety 

Slovná zásoba (raining, windy, hot, cold, 

snowing, sunny) 

Pomenovať rôzne typy počasia a porozumieť 

ich názvom v komunikácii 

Otázka: "What´s the weather like? It´s..." 

Put on / Don´t put on 

Tvoriť otázky a odpovede týkajúce sa 

počasia 

Slovná zásoba: fly a kite, make a snowman, 

wear coats, go outside, go ice skating. 

Pieseň s použitím slovnej zásoby. Hláska 

"i" v slovách (bike, kite, nine, white, line) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

samohlásku "i" v slovách 

Text: "Predpoveď počasia" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (počasie). Otázka: 

What´s the weather like? 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Slovná zásoba (skirt, scarf, gloves, jeans, 

boots, shirt) 

Poznať pomenovania rôznych typov 

oblečenia a vedieť ich názvy použiť v 

komunikácii 

Otázka: What are you wearing? Odpoveď: 

I´m wearing... 

Používať prítomný priebehový čas pri opise 

toho, čo máme oblečené 



Slovná zásoba: o´clock, quarter past, 

quarter to, half past. Pieseň s použitím 

slovnej zásoby. Hláska "o" v slovách (nose, 

rope, stone, bone, home) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

samohlásku "o" v slovách 

Text: " Na letisku" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (oblečenie). Otázka: 

What are you wearing? A odpoveď: I´m 

wearing... 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Slovná zásoba (wedding, guests, cake, 

bride, band, invitation) 

Poznať pomenovania predmetov spojených s 

oslavami 

Prítomný priebehový čas pomocou prípony 

slovies - ing 

Používať prítomný priebehový čas pri tvorení 

otázok a odpovedí 

Slovná zásoba: make  a cake, wash the car, 

brush my hair, take photos, choose a dress. 

Pieseň s použitím slovnej zásoby. Hláska 

"u" v slovách (June, flute, tube, cube) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

samohlásku "u" v slovách 

Text: " Party" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekvie (oslava). - ing forma 

slovies 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Frázy: Welcome to the party. This is for 

you. Thank you. Thank you for having me. 

You´re welcome. 

Porozumieť počutému, vedieť primerane 

reagovať, používať jednoduché frázy v 

komunikácii 

Projekt - "Darček" 

Použiť osvojenú slovnú zásobu pri práci na 

projekte 

Učivo 10. -12. lekcie 

Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení 

úloh zameraných na opakovanie prebraného 

učiva 

Učivo 10. - 12. lekcie vo forme testu 

Porozumieť zadaniam úloh, vedieť ich 

správne riešiť, aktívne používať slovnú 

zásobu a tvoriť jednoduché vety 

Slovná zásoba (cow, goat, horse, sheep, 

donkey, goose) 

Poznať pomenovania domácich zvierat a 

používať ich v komunikácii 



Stupňovanie a porovnávanie prídavných 

mien (bigger than, smaller than, shorter 

than, taller than).  

Vedieť porovnávať prídavné mená tvorením 

druhého stupňa prídavných mien 

Slovná zásoba: loud, quiet, fast, slow. 

Pieseň s použitím slovnej zásoby. Hlásky 

"ee" v slovách (tree, green, three, cheese, 

feet) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

samohlások "ee" v slovách 

Text: "Školský výlet" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (domáce zvieratá). 

Stupňovanie a porovnávanie prídavných 

mien (bigger than, smaller than, shorter 

than, taller than).  

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Slovná zásoba (kind, naughty, wet, dry, 

fridge, photo) Poznať slovnú zásobu opisujúcu bývanie 

Sloveso "to be" v minulom čase 

(was/wasn´t, were / weren´t) Používať minulý čas slovesa "byť" (to be) 

Slovná zásoba: tidy, untidy, floor, rubbish, 

dirty. Pieseň s použitím slovnej zásoby. 

Hlásky "u, a, i" v slovách (cub, cube, tap, 

tape, pip, pipe) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať 

samohlásky (u, a, i) v slovách 

Text: "Divadelná hra" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (prídavné mená). 

Slovesá was/wasn´t, were / weren´t 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Slovná zásoba (man, men, woman, women, 

child, children) 

Poznať pomenovania osôb rôzneho pohlavia 

a veku, vedieť používať nepravidelné 

množné číslo podstatných mien 

Neurčité zámená: " some, any" 

Používať neurčité zámená pri určovaní počtu 

osôb 

Radové číslovky: first, second, third, fourth. 

Pieseň s použitím slovnej zásoby. Hlásky 

"ng, nk" v slovách (ring, king, swing, bank, 

sink, pink) 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, používať radové číslovky, rozpoznať 

a správne vyslovovať samohlások nk, ng v 

slovách 



Text: "V zábavnom parku" 

Aplikovať učivo danej lekcie 

prostredníctvom úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých zručností 

Slovná zásoba lekcie (osoby rôzneho 

pohlavia). Neurčité zámená some, any. 

Aktívne používať slovnú zásobu a 

gramatické štruktúry danej lekcie  

Frázy: Whose turn is it? It´s your turn. How 

many cards have you got? Congratulations. 

Porozumieť počutému, vedieť primerane 

reagovať, používať jednoduché frázy v 

komunikácii 

Projekt - " Pexeso" 

Použiť osvojenú slovnú zásobu pri práci na 

projekte 

Učivo 13. - 15. lekcie 

Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení 

úloh zameraných na opakovanie prebraného 

učiva 

Učivo 13. - 15. lekcie vo forme testu 

Porozumieť zadaniam úloh, vedieť ich 

správne riešiť, aktívne používať slovnú 

zásobu a tvoriť jednoduché vety 

Učivo 1 . - 15. lekcie 

Aplikovať nadobudnuté poznatky pri 

opakovaní učiva, upevňovať nadobudnuté 

zručnosti v úlohách 

Učivo 1 . - 15. lekcie 

Aplikovať nadobudnuté poznatky pri 

opakovaní učiva, upevňovať nadobudnuté 

zručnosti v úlohách 

 

 

Metódy a formy 

 

Žiak je stredobodom vyučovania. Témy texty a formy práce orientujeme s ohľadom na vek, 

primerané postoje, zážitky záujmy, potreby a výkonnostnú úroveň žiaka. Vyučovanie cudzieho 

jazyka úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné 

situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote 

dospievajúcich významnú úlohu.  

- Východiskom učenia je prirodzená zvedavosť, spontánna radosť z nových poznatkov, 

zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia.  

- V popredí sú hravé formy pracovného postupu a vyučovacieho procesu so zameraním na 

praktické tvorivé ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie.  

- Dôležité je, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v anglickom jazyku podľa 

svojich individuálnych predpokladov.  

- Na vyučovaní budú žiaci pracovať pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem a cvičení, 

ktoré napomáhajú k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní cudzieho jazyka. Metodická pestrosť 

a zaradenie moderných komunikačných prostriedkov má vzbudiť záujem u žiakov.  



- Pomocou množstva rôznych, čo najautentickejších situácií a textov na vyučovaní sa žiaci učia 

jazykovo a sociálne primerane komunikovať na základe rôznych podnetov a s rôznymi 

partnermi.  

 

Hodnotenie 

 

Hodnotenie žiakov má motivačnú a formatívnu funkciu. Slúži na vytváranie kladného vzťahu 

žiaka k predmetu. Vo 4. ročníku sa predmet anglický jazyk klasifikuje. 

Učiteľ hodnotí ústnou formou na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka so 

zameraním sa na dobré stránky a snahu žiaka.  

Úlohy  vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie 

učiva  prostredníctvom verbálnych aj neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie 

obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie). 

Taktiež je potrebné rozvíjať u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. 

Súčasťou hodnotenia je portfólio, v ktorom si žiak ukladá svoje práce. Sú to kresby, projekty, 

obrázkový slovník a  pracovné listy. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia 

budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, 

osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa 

školského poriadku. Na konci prvého a druhého polroka je žiak hodnotený známkou. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, 

 sústavné sledovanie výkonu žiaka, usilovnosti, osobného rastu a pripravenosti na 

vyučovanie. 

 analýza výsledkov testov, 

 

Obsah hodnotenia  

 

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a 

porovnávanie hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie.  

 

Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, 

zmysluplné. Výroky žiakov v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť 

vnímané v kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú 

pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.  

 

Učebné zdroje 

 



Učebnica: Simmons, N. 2014.  Family and Friends 2,2nd Edition, class book, Oxford    

University press. 2014 

Pracovný zošit: Simmons, N. 2014.  Family and Friends 2,2nd Edition, workbook, Oxford 

University press. 2014 

Metodická príručka: Simmons, N. 2014.  Family and Friends 2, 2nd Edition,  teacher`s book. 

Oxford University press. 2014 

Internet 

Interaktívne CD 

Interaktívna tabuľa – prezentácie, interaktívne cvičenia, krátke príbehy, rozprávky v 

pôvodnom znení. 

 

4.2 Matematika a práca s informáciami 

 

4.2.1  Matematika 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 132 

Počet hodín týždenne   4  

 

Predmet je spracovaný v rozsahu 4 hodín týždenne. Štandardy predmetu sú uvedené v 

príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program.  

 

Charakteristika učebného predmetu  

 

     Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie 

základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti 

(ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie 

problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú 

širšie chápanie súvislostí a vzťahov).        

   Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti 

špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s propedeutickými postupmi 

prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i divergentných úloh, aby tvorili 

jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie 

matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v 

rovine a priestore.      

    Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii 

nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania 

žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa tiež 

kladie dôraz na rozvoj žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou 

žiakov. Proces získavania nových matematických vedomostí u žiakov musí učiteľ realizovať s 

prevahou pozorovania a experimentovania v ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež 

naučiť žiakov správne klásť otázky, odhadnúť výsledky i korektne formulovať závery. Učenie 



matematiky by malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k 

matematike a aby ju vnímali ako nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života.  

 

     Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť 

preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny 

v rámci ročníkov. 

 

Ciele učebného predmetu 

 

Žiaci  majú dosiahnuť nasledujúce ciele:  

 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo 

vzdelávacom štandarde,  

 pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje 

vzdelávací štandard,  

 používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,  

 identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,   

 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich, 

 orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,  

 identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie 

špecifikované vo vzdelávacom štandarde,  

 odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, 

km).  

 používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života 

(vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),  

 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,  

 rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,  

 upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte),  

 rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti. 

 

Prierezové témy predmetu:  

 Environmentálna výchova: Počítanie spamäti. Automatizácia spojov Propedeutika úloh 

na násobenie s kombinatorickou motiváciou, Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k 

zápisu:  

 a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d (aj typy úloh z predchádzajúceho ročníka), 

Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000. Skúška správnosti riešenia, 

Riešenie slovných úloh.  

 Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore do 

10 000, Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel. Riešenie 

jednoduchých nerovníc, Opakovanie pamäťového a písomného sčítania a odčítania 

v obore do 10 000, slovné úlohy, Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Slovné 

úlohy s kombinatorickou motiváciou. 

 Multikultúrna výchova: Opakovanie pamäťového a písomného sčítania a odčítania 

v obore do 10 000, slovné úlohy. 

 Mediálna výchova: Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov. 



 Osobnostný a sociálny rozvoj: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 

10 000, Násobenie a delenie v obore násobilky, Riešenie slovných úloh na násobenie a 

delenie.  

 Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom, Stavba telies z 

kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka). Kreslenie plánov stavieb z kociek. 

 Dopravná výchova: Tvorenie textov k numerickým príkladom .Slovné úlohy na priamu 

úmernosť (propedeutika), Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000.  

 Skúška správnosti riešenia. Riešenie jednoduchých slovných úloh.  

 Ochrana života a zdravia: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, 

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov Propedeutika úloh na násobenie s 

kombinatorickou motiváciou, Obvod štvorca (obdĺžnika) (len ako súčet veľkosti strán, 

propedeutika), Nepriamo sformulované slovné úlohy.  

 Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 

100, Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie, Počítanie so 

zaokrúhľovanými číslami, Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, 

kružnice a kruhu s daným stredom a polomerom. Vlastnosti kruhu a kružnice. 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených  

 čísel do 10 000. 

 Finančná gramotnosť: Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000.  

 Skúška správnosti riešenia. Riešenie jednoduchých slovných úloh. Vytváranie 

stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi. Výpočet aritmetického priemeru pre 

menší počet dát. 

 

Obsah vzdelávania  

 

Učivo je v ňom štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ 

vymedzeného učebného obsahu. To však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať 

stanovený  učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu podľa jednotlivých 

ročníkov 

  

Tematické celky 

 

 Násobenie a delenie v obore násobilky 

 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

 Geometria a meranie 

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie  

 

Vzdelávací štandard  

 

        súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu 

 program rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych 

učebných možností žiakov 

 ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými 

konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami.  

 



   Vzdelávací štandard učebného predmetu matematika ako program aktivity žiakov je 

koncipovaný tak, aby vytváral možnosti na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s 

pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo v nich spočíva 

základný predpoklad poznávania a porozumenia. 

 

I. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Žiak vie / dokáže : 

 sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, 

rozdiel pamäťové sčítanie a 

odčítanie:  

 sčítanie a odčítanie celých desiatok, 

stoviek, tisícok  

 pričítanie celej desiatky, stovky, 

tisícky k trojcifernému  

(štvorcifernému) číslu 

 odčítanie jednociferného čísla, celej 

desiatky, stovky, tisícky od 

trojciferného (štvorciferného) čísla  

 komutatívnosť ako vlastnosť sčítania 

(na propedeutickej úrovni)  

 algoritmus písomného sčítania a 

odčítania dvoch prirodzených čísel 

bez prechodu i s prechodom cez 

základ 10  

 sčítanie troch a viacerých 

prirodzených čísel sčítanie a 

odčítanie s využitím kalkulačky 

zátvorky, význam zátvoriek, 

počítanie úloh so zátvorkami 

 sčítanie a odčítanie so zátvorkami  

 rovnice (na propedeutickej úrovni) 

 jednoduché slovné úlohy na sčítanie: 

určiť súčet, ak sú dané sčítance 

zväčšiť dané číslo o niekoľko 

jednotiek  

 jednoduché slovné úlohy na 

odčítanie: určiť rozdiel dvoch čísel 

zmenšiť dané číslo o niekoľko 

jednotiek 

 porovnať rozdielom  

 zložené slovné úlohy typu: a + b + c, 

a – b – c, a – (b + c), (a + b) – c, a + 

(a + b), a + (a – b)  

 aktívne v komunikácii používať 

pojmy sčítanec, súčet, menšenec, 

menšiteľ, rozdiel,  

 sčítať a odčítať prirodzené čísla 

spamäti,  

 pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

sčítania,  

 písomne sčítať dve prirodzené čísla 

(algoritmus písomného sčítania),  

 písomne odčítať dve prirodzené čísla 

(algoritmus písomného odčítania), 

 písomne sčítať tri a viac prirodzených 

čísel,  

 sčítať a odčítať prirodzené čísla s 

využitím kalkulačky, 

 vyriešiť jednoduché úlohy na sčítanie 

(odčítanie) so zátvorkami,  

 vyriešiť jednoduché rovnice,  

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie, 

 vyriešiť zložené slovné úlohy, 

 sformulovať text slovnej úlohy k 

numerickému príkladu, 

 vyriešiť slovné úlohy s využitím 

zaokrúhlenia prirodzených čísel,  

 odhadnúť výsledok úlohy,  

 vyriešiť primerané slovné úlohy s 

neprázdnym prienikom, 

 pri riešení slovnej úlohy využiť v 

prípade potreby jednotlivé elementy 

postupu riešenia, 

 zmatematizovať primerané reálne 

situácie.  

 



 odhad, približne, presne  

 slovné úlohy s neprázdnym 

prienikom 

 elementy postupu riešenia slovnej 

úlohy: čítanie textu slovnej úlohy s 

porozumením, zápis, grafické 

znázornenie slovnej úlohy, 

formulácia a vyriešenie matematickej 

úlohy, kontrola správnosti riešenia, 

odpoveď 

  matematizácia reálnej situácie 

 

II. Násobenie a delenie prirodzených čísel 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Žiak vie / dokáže : 

 násobenie a delenie použitím 

zautomatizovaného spoja 

 činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel 

niekoľkokrát viac, niekoľkokrát 

menej komutatívnosť ako vlastnosť 

násobenia (na propedeutickej úrovni)  

 násobenie a delenie číslami 10, 100 a 

1000 rovnica (na propedeutickej 

úrovni)  

 okrúhle zátvorky,  

 význam zátvoriek  

 počítanie úloh so zátvorkami 

 jednoduché slovné úlohy typu: určiť 

súčet viacerých rovnakých sčítancov 

 zväčšiť dané čísla niekoľkokrát  

 rozdeliť dané číslo na daný počet 

rovnako veľkých častí (delenie na 

rovnaké časti)  

 rozdeliť dané číslo na čísla danej 

veľkosti  (delenie podľa obsahu) 

 zmenšiť dané číslo niekoľkokrát  

 porovnať podielom  

 priama úmernosť (na propedeutickej 

úrovni) zložené slovné úlohy typu: a 

+ a . b, a + a : b, a . b + c, a . b + c . d 

 matematizácia reálnej situácie  

 elementy postupu riešenia slovnej 

úlohy: čítanie textu slovnej úlohy, s 

porozumením, zápis, grafické 

 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla 

v obore násobilky do 100 spamäti,  

 aktívne v komunikácii používať 

pojmy činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, 

podiel, 

 zväčšiť (zmenšiť) dané číslo 

niekoľkokrát,  

 pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

násobenia, 

 vynásobiť a vydeliť prirodzené číslo 

10, 100 a 1000,  

 vyriešiť jednoduchú rovnicu na 

násobenie a delenie v obore 

násobilky, 

 vyriešiť jednoduché úlohy na 

násobenie (delenie) so zátvorkami, 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

násobenie a delenie prirodzených 

čísel v obore násobilky do 100, 

 vytvoriť slovné úlohy k danému 

numerickému príkladu na násobenie 

a delenie v obore násobilky do 100,  

 vyriešiť slovné úlohy na priamu 

úmernosť,  

 vyriešiť zložené slovné úlohy, 

 zmatematizovať primerané reálne 

situácie, 

 pri riešení slovnej úlohy využiť v 

prípade potreby jednotlivé elementy 

postupu riešenia,  



znázornenie slovnej úlohy, 

formulácia a vyriešenie matematickej 

úlohy, kontrola správnosti riešenia, 

odpoveď  

 geometrické modely zlomkov: 

úsečkový model, kruhový model, 

obdĺžnikový model (na 

propedeutickej úrovni) 

 znázorniť na primeranom 

geometrickom modeli danú časť 

celku (polovicu, tretinu, štvrtinu, ...).  

 

 

 

III. Geometria a meranie 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Žiak vie / dokáže : 

 premena jednotiek dĺžky (mm, cm, 

dm, m, km)  

 zmiešané jednotky dĺžky  

 premena zmiešaných jednotiek dĺžky  

 mnohouholník, označenie 

mnohouholníka (ABCD, ABCDE,...)  

 vrchol a strana trojuholníka, štvorca, 

obdĺžnika, štvoruholníka, 

päťuholníka, 

 označenie vrcholov mnohouholníka 

veľkými tlačenými písmenami  

 protiľahlé a susedné strany  

 uhlopriečka  

 vlastnosti rovinných geometrických 

útvarov: počet strán, počet vrcholov, 

dĺžky susedných a protiľahlých strán  

 kruh, kružnica, kružidlo  

 časti kružnice (kruhu) a ich 

označovanie: polomer (r), priemer (d, 

ø), stred (S)  

 rysovanie kružnice (kruhu): s 

ľubovoľným stredom a ľubovoľným 

polomerom ,s daným stredom a 

ľubovoľným polomerom ,s daným 

stredom a daným polomerom  

 dĺžka strany trojuholníka, štvorca a 

obdĺžnika  

 rysovanie ľubovoľného trojuholníka  

 rysovanie trojuholníka, ak sú dané 

dĺžky jeho strán  

 súčet, rozdiel dĺžok úsečiek; násobok 

dĺžky úsečky  

 premeniť jednotky dĺžky (aj 

zmiešané), 

 identifikovať a pomenovať 

mnohouholník (štvoruholník, 

päťuholník, ...), 

 vymenovať vrcholy a strany 

mnohouholníka (trojuholníka, 

štvorca a obdĺžnika, štvoruholníka, 

päťuholníka, ...) 

 označiť vrcholy mnohouholníka 

(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, 

štvoruholníka, päťuholníka, ...),  

 vyznačiť protiľahlé i susedné strany 

štvorca a obdĺžnika, 

 v štvorci a obdĺžniku vyznačiť 

uhlopriečky, 

 popísať vlastnosti rovinných 

geometrických útvarov (trojuholník, 

štvorec, obdĺžnik), 

 rozlíšiť, pomenovať kruh a kružnicu,  

 určiť, vyznačiť a pomenovať v 

kružnici (kruhu) stred, polomer, 

priemer, 

 narysovať kružnicu (kruh) pomocou 

kružidla, 

 odmerať dĺžky strán trojuholníka, 

štvorca, obdĺžnika (s presnosťou na 

milimetre), 

 narysovať trojuholník a pomenovať 

jeho vrcholy  

 určiť súčet dvoch a viacerých úsečiek 

graficky a numericky, 



 obvod štvorca, obdĺžnika a 

trojuholníka (na propedeutickej 

úrovni) ako súčet dĺžok strán 

 určiť rozdiel dvoch úsečiek graficky 

a numericky  

 určiť násobok úsečky graficky a 

numericky, 

 vypočítať obvod trojuholníka, štvorca 

a obdĺžnika ako súčet dĺžok strán,  

 vytvoriť z kociek rôzne stavby podľa 

plánu,  

 vytvoriť a slovne opísať vlastnú 

stavbu z kociek,  

 nakresliť plán stavby z kociek.  

 

 

 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Žiak vie / dokáže : 

 zdôvodnenie rozhodnutia o 

pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia 

  zložené výroky s použitím spojok a, 

i, aj, tiež, zároveň, alebo (na 

propedeutickej úrovni)  

 pravdivosť (nepravdivosť) zloženého 

výroku (na propedeutickej úrovni) 

 slovné úlohy na výrokovú logiku  

 nepriamo sformulované úlohy  

 slovné úlohy s kombinatorickou 

motiváciou (na úrovni manipulácie a 

znázorňovania)  

 časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 

  stĺpcový graf, údaje v stĺpcovom 

grafe, legenda  

 aplikačné úlohy numerické a slovné 

úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 

 vytvoriť pravdivé (nepravdivé) 

tvrdenie, 

  zdôvodniť pravdivosť 

(nepravdivosť) tvrdenia, 

 vytvoriť zložené výroky a rozhodnúť 

o ich pravdivosti (nepravdivosti) 

  vyriešiť slovné úlohy na výrokovú 

logiku 

  vyriešiť nepriamo sformulované 

úlohy na sčítanie a odčítanie v 

číselnom obore do 10 000 

  vyriešiť slovné úlohy s 

kombinatorickou motiváciou, 

 zozbierať, zoskupiť, zaznamenať 

údaje rôznymi spôsobmi, 

  z daných údajov vytvoriť prehľadnú 

tabuľku, 

 popísať časti tabuľky, orientovať sa v 

tabuľke, 

  doplniť do tabuľky chýbajúce údaje,  

 orientovať sa v stĺpcovom grafe,  

 dokresliť chýbajúce údaje do 

stĺpcového grafu, 

  vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s 

orientáciou v tabuľke alebo v 

stĺpcovom grafe,  

 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s 

orientáciou v čase, 



 vyriešiť primerané úlohy z oblasti 

finančnej gramotnosti 

 

 

Metódy a formy práce 

 

 na základe  využitia induktívnych  metód získavania nových vedomostí, zručnosti 

a postojov, rozvíjať  matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. 

 spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní  

schopností žiakov používať  prostriedky IKT (kalkulátory, počítače)  k vyhľadávaniu, 

spracovaniu a uloženiu informácií. 

 rozhovor,   

 metóda názorného príkladu,      

 metóda nastolenia problému,  

 samostatná   práca žiakov 

 práca  s názornými pomôckami 

 matematická  hra  

 práca s tvorivými pracovnými listami 

 samostatná práca, 

  práca vo dvojiciach 

 dramatizácia,  

 motivačný rozhovor 

 

Hodnotenie predmetu 

 

         Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov učiteľ sa má riadiť 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať 

jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. 

 

Stupnica  na hodnotenie písomných prác 

Hodnotenie písomných prác – v % Známka : 

100   -   90 % 1 

89    -   75 % 2 

74    -   50 % 3 

49    -   25 % 4 

24  a menej 5 

 

Matematika sa na 1. stupni   klasifikuje  známkou  1-5. 

Hodnotenie je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Metodického  pokynu č. 22/2011 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.  Učiteľ hodnotí nielen vedomosti a schopnosti žiaka, 

ale aj prejavy jeho úsilia a  svedomitosti pri učení  , aktivitu a tvorivosť, samostatnosť v práci. 

Vo štvrtom  ročníku sa hodnotia : 

                    a.  krátke písomné práce – učiteľ zaradí podľa potreby, 

                    b.  kontrolné práce – po každom tematickom okruhu 

 c.  písomné práce – štvrťročné 



 d.  vstupné a výstupné testy  ( v prvom iba výstupný test ) 

 e.  ústne skúšanie 

Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok. Do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka 

na hodine, miera osvojenia kľúčových kompetencií. 

 

Učebné zdroje 

 

Matematika pre 4. ročník základnej školy – učebnica; Černek; MŠVVŠ SR- 

2011-7428/27342:4- 919 zo dňa 19.7.2011; 

Matematika pre 4. ročník základnej školy - pracovný zošit, 1. časť; Černek, 

MŠVVŠ SR- 2011- 6552/20695-919; zo dňa 3.6.2011; 

Matematika pre 4. ročník základných škôl – pracovný zošit, 2. časť; Černek, 

MŠVVŠ SR- 2012-3593/13574:- 4:919; zo dňa 20.3.2012; 

INÉ: 

 Doplnkové učebné texty – podľa výberu učiteľa 

 Digitálny vzdelávací obsah, internet. stránky.... 

 

4.2.2  Informatika 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 33 

Počet hodín týždenne  1  

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.  

 

Charakteristika predmetu 

 

Dôležité postavenie informatiky vo vzdelávaní a poslanie jej vyučovania je charakterizované 

v ŠVP a rovnako aj v ŠkVP. Informatika rozvíja súčasne niekoľko kľúčových kompetencií 

žiaka a to: 

 Riešenie problémov 

 Komunikatívne kompetencie 

 Informačné a komunikačné technológie 

 Učiť sa učiť. 

Informatika je špecifická tým, že jej poslanie sa dosahuje spoločným pôsobením predmetu 

informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov. Takto 

zasahuje celoplošne do vzdelávania na základnej škole vo všetkých oblastiach.  

Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium, ktoré má smerovať k plnohodnotnému 

a konkurencie schopnému uplatneniu občanov v informačnej a znalostnej spoločnosti.   

Informatika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, 

zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k 

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

ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy 
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predmetu informatika.  Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov 

k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku 

informácií v počítačových systémoch.  

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 

rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a 

znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. V predmete informatická výchova je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú 

súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatickej výchovy 

široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

   

 Ciele vyučovacieho predmetu  

 

- prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov prehlbovať 

základné zručnosti v používaní počítača, 

- v rámci medzipredmetových vzťahov precvičovať základné učivo z matematiky, 

slovenského a cudzieho jazyka, 

- získavať vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy, 

- rozvíjať a estetické cítenie žiakov v rôznych grafických editoroch, 

- pochopiť možnosti, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach.  

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť 

tematických okruhov: 

- Informácie okolo nás 

- Komunikácia prostredníctvom IKT 

- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

- Princípy fungovania IKT 

- Informačná spoločnosť 

- Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové už aj pre nižšie 

stupne 

- vzdelávania. Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), 

aplikácie na 

- spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie 

mechanizmov pri 

- riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT 

- Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu 

nástrojov 

- internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských 

problémov, na 

- získavanie a sprostredkovanie informácií.  

- V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa 

žiaci 
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- zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. 

Zoznámia sa s 

- pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto 

okruhu bude 

- to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad 

riešením 

- problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami 

efektívnosti rôznych 

- riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z 

rôznych oblastí. 

- Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu 

mechanizmov 

- informačných a komunikačných technológií.  

- Tematický okruh Informačná spoločnosť sa zaoberá sa etickými, morálnymi 

a 

- spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a 

metódami na 

- riešenie týchto rizík.  

 

Multikultúrna výchova: Princípy fungovania IKT, informačná spoločnosť, komunikácia 

prostredníctvom IKT. Práca s e-mailom, Informácie okolo nás. Práca so zvukom, Práca 

s multimédiami. 

Dopravná výchova: Informácie okolo nás. Práca s obrázkom.  

Ochrana života a zdravia: Princípy fungovania IKT. Časti počítača a jeho ovládanie, 

Informácie okolo nás, informačná spoločnosť. Animácie, , Informačná spoločnosť. Práca 

s počítačmi, programami, multimédiami, teoretické poznatky z informatickej výchovy. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra : Informácie okolo nás. Práca s obrázkom v 

textovom editore.  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

pozná a dodržiava základné bezpečnostné 

predpisy a bezpečnú prácu s elektrickými 

zariadeniami, správne a ergonomicky 

využíva počítačové komponenty 

bezpečná a správna práca so zariadením, 

možné riziká a ohrozenia, správna poloha 

tela pri práci, prispôsobenie, prestávky... 

Oboznámenie sa s počítačom 

pochopiť význam IKT v našom živote 

vymenovať z akých základných častí sa 

skladá počítač, 

pracovať s myšou, klávesnicou 
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Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie 

klávesnice, myši, 

chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním 

myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným 

kliknutím, stláčaním pravého a ľavého 

tlačidla, 

minimalizovať a maximalizovať pracovné 

okno, zatvoriť ho, 

pracovať s myšou, klávesnicou, 

Základy ovládania počítača, spúšťanie, 

ukončovanie aplikácií 

ovládať samostatne výučbový SW, 

upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu 

pracovať s jednoduchými hrami 

ovládateľnými myšou a klávesnicou, 

ovládať samostatne výučbový SW, 

Oboznámenie s prostredím jednoduchého 

grafického editora – kreslenie obrázka 

voľnou rukou, s použitím nástrojov, efektívne 

využívanie nástrojov grafického editora pri 

kreslení obrázkov (kreslenie pomocou 

geometrických tvarov, priamok, výberu, 

kopírovania, presúvania...). 

orientovať sa v prostredí jednoduchého 

grafického editora, 

nakresliť efektívne obrázok pomocou 

geometrických tvarov, 

samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť 

obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé 

nástroje, 

Práca s textovým editorom, jednoduché 

formátovanie textu, vkladanie obrázkov do 

textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie. 

pracovať v prostredí jednoduchého textového 

editora, 

samostatne napísať, prepísať jednoduchý 

text, 

Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a 

vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj 

zábavy, ale aj informácií v textovej i 

obrazovej podobe, využívanie e-mailovej 

pošty, bezpečné správanie na 

napísať v správnom tvare internetovú adresu 

webovej stránky, 

rozpoznať vhodné detské webové stránky – 

vzdelávacie, zábavné, náučné. 
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si samostatne nájsť a prečítať informáciu na 

internete, 

Spúšťanie a ovládanie CD/DVD spustiť CD, DVD cez tento počítač, 

 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiaci budú hodnotení priebežne a výsledné hodnotenie bude sumatívne a bude zohľadňovať 

individuálne napredovanie žiaka. 

 Preukázanie zručností v práci s  textovým dokumentom  

 Preukázanie zručností v práci s grafickým editorom   

 Preukázanie zručností v práci s internetom   

 Tvorba  programu v detskom programovacom prostredí  

 Preukázanie zručností s využitím viacerých nástrojov pri spracovaní záverečného 

projektu  

 Preukázanie zručností samostatnej práce s počítačom a so súbormi 

 Preukázanie spolupráce pri spoločných projektoch 

 Práca na hodine – tvorivosť, aktivita 

 

Formy overovania vedomosti a schopností žiakov 

 praktická práca s počítačom 

 spracovanie projektov a prác k danej téme  

 samostatné aktivity  

 problémové úlohy  

 projektové a skupinové práce 

 využívanie IKT k štúdiu iných predmetov   

 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka  

  

Učebné zdroje 

 

Štátny vzdelávací program Informatická výchova, Príloha ISCED 1. Bratislava: ŠPÚ,2008 

Internetové zdroje  

 

4.3 Človek a príroda 

 

4.3.1 Prírodoveda 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 66 

Počet hodín týždenne  2  
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Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.  

 

Charakteristika predmetu  

 

         Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali 

poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústredia  na opis 

pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa 

sústredia na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných prírodných 

javov. 

Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta, vyhľadávanie informácií v 

rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií , v ktorých je ich úlohou 

vyjadrovať aktuálne poznanie , diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach pozorovaných 

skutočností. Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a javov tak, aby sami 

získali nové  poznanie, ktoré je funkčne začlenené v ich aktuálnom systéme vedomostí. Učiteľ 

usmerňuje žiakov , ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové poznatky vlastnou bádateľskou 

činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, 

zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú argumentačne podložené, či už minulou, 

alebo aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získanými objektívnymi informáciami. 

 

Ciele a obsah vzdelávania  

 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet prírodoveda, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej školy 

pod  číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

 

 Cieľom prírodovedy je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. Prírodoveda rozvíja 

vo vzájomnej súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti: 

 žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty); 

 poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových 

prírodovedných poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka); 

 špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu 

vedomostí. 

Žiaci: 

 spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú, 

 vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych 

predstavách,  

 argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom argumentácie 

a/alebo vlastného bádania, 

 samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných 

prírodovedných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu 

diskusiu, 
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 pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú 

svoje aktuálne poznanie, 

 kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov, 

 identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či skúmaných 

situácií a javov, 

 experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania, 

 vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri 

tvorbe záveru zo zrealizovanej činnosti, 

 majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú 

a vytvárajú vysvetlenia, 

 odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie, 

 chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne 

a negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie, 

 citlivo pristupujú k živej prírode, 

 majú tendenciu vytvárať vysvetlenia, 

 dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou 

argumentáciou. 

 

 

Obsah vzdelávania 

         

Prírodné spoločenstvá                   24 h 

              Človek                                           22 h 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov  20 h 

 

Prírodné  spoločenstvá 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

opísať les ako spoločenstvo rastlín a živočíchov, 

ktoré sú vzájomne na sebe závislé,  

vysvetliť život živočíchov v lese,  

 

opísať spôsob života typických zástupcov lesného 

spoločenstva,  

že rastliny vyžadujú pre svoj život rôznorodé 

podmienky,  

navrhnúť postup skúmania rôznorodosti lúčneho 

porastu,  

vysvetliť život živočíchov v lúčnom poraste,  

opísať spôsob života typických zástupcov lúčneho 

spoločenstva,  

vysvetliť vznik polí obrábaním,  

  

dub letný, buk lesný, hrab obyčajný, borovica 

lesná, jeleň lesný,  

medveď hnedý, veverica stromová, sova lesná  

zvonček konáristý, rumanček roľný, nevädza 

poľná, lipnica lúčna  

čakanka obyčajná, koník lúčny, čmeľ zemný, 

križiak obyčajný  

obrábanie pôdy, poľné plodiny, zajac poľný, 

králik poľný, sokol  

sťahovavý, škrečok poľný  

vŕba biela, jelša lepkavá, trsť obyčajná, lekno 

biele, kapor  

obyčajný, šťuka obyčajná, kačica divá, vážka, 

komár  

potravové reťazce a potravové siete  
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vysvetliť význam polí pre človeka,  

porovnať pole s lúkou,  

 vytvoriť, na základe porovnania poľa s lúkou, 

závery o rôznorodosti rastlinstva,  

vysvetliť život živočíchov na poli,  

opísať spôsob života typických poľných 

živočíchov,  

vysvetliť, že rastliny, ktoré žijú v blízkosti 

vodných zdrojov vyžadujú väčšie množstvo vody, 

v inom prostredí by neprežili,  

 vysvetliť, ako sa vodné rastliny prispôsobili 

životu vo vode,  

vysvetliť, že voda je prostredím pre život 

mnohých živočíchov,  

 uviesť príklady živočíchov žijúcich priamo vo 

vode,  

uviesť príklady živočíchov žijúcich pri vode a 

vodný zdroj je pre nich zdrojom potravy,  

uviesť príklady živočíchov, ktoré potrebujú vodu 

len na rozmnožovanie  

 

že potravový reťazec vyjadruje potravovú 

závislosť jednotlivých organizmov žijúcich na 

určitom území,  

zostaviť na základe informácií, ktoré má o 

organizmoch žijúcich na vybranom území, 

potravový reťazec  

vyhľadať v informačných zdrojoch chýbajúce 

informácie o spôsobe života organizmov,  

že niektoré rastliny sú na pokraji vyhynutia, preto 

sú zákonom chránené,  

vysvetliť narušenie rovnováhy potravového 

reťazca pri vyhynutí určitej rastliny,  

vysvetliť, čo sa môže stať, ak úplne vyhynie 

niektorý živočíšny druh,  

uvažovať o vzťahoch medzi rastlinami, 

živočíchmi a prostredím.  

plesnivec alpínsky, črievičník papučka, bleduľa 

jarná, rys ostrovid,  

vydra riečna, medveď hnedý  

 

 

 

Človek 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
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Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

že vdychovaný vzduch sa od vydychovaného 

odlišuje tým, že obsahuje menej kyslíka a viac 

oxidu uhličitého,  

že pri zvýšenej námahe potrebuje človek viac 

energie (potravy) aj kyslíka (dýcha rýchlejšie),  

 

že na srdce sú napojené cievy, ktoré rozvádzajú 

krv po celom tele,  

kde sa nachádza srdce, aký má tvar a aké je veľké,  

že činnosť srdca sa prejavuje ako tep,  

vysvetliť, ako a prečo sa zrýchľuje tep pri 

vynakladaní námahy,  

že pravidelným cvičením sa trénuje aj srdce,  

že krv je tekutina, ktorá rozvádza po tele potrebné 

látky,  

vysvetliť, akým spôsobom sa tieto látky dostávajú 

do krvi,  

že v krvi sa nachádzajú červené krvinky, biele 

krvinky a krvné  

 

doštičky,  

vysvetliť význam darcovstva krvi,  

že cievy sa nachádzajú v celom tele,  

že cievy sa rozvetvujú od najhrubších 

vychádzajúcich zo srdca, po najtenšie 

nachádzajúce sa v pokožke,  

vysvetliť krvný obeh,  

zakresliť krvný obeh,  

vysvetliť, ako sa krvou dostávajú lieky, ale aj jedy 

do rôznych častí tela,  

že na splodenie dieťaťa je potrebný dospelý muž a 

dospelá žena,  

že po oplodnení ženy mužom sa v tele ženy vyvíja 

dieťa – žena je tehotná,  

že dieťa sa v tele ženy vyvíja približne deväť 

kalendárnych  

mesiacov, pričom matka je s dieťaťom spojená 

pupočnou šnúrou, cez ktorú dieťa od matky 

prijíma potrebné látky a kyslík,  

vysvetliť význam rodiny pri rozmnožovaní 

človeka,  

  

dýchanie, spotreba kyslíka, pľúca  

kvapôčková infekcia a pôvodcovia ochorení, 

kašeľ, kýchanie  

srdce, tep  

krv, červené krvinky, biele krvinky, krvné 

doštičky  

cievy, krvný obeh  

rozmnožovanie človeka, počatie, tehotenstvo, 

pôrod, detstvo,  

dospelosť, staroba, smrť  
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opísať vývin človeka od počatia až po starobu a 

sústrediť sa na zmeny v raste a vývine organizmu  

 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

že niektoré predmety padajú k zemi rýchlejšie, iné 

pomalšie,  

skúmaním zistiť, že to, ako rýchlo predmety 

padajú k zemi, závisí od veľkosti a tvaru 

predmetov,  

skúmaním zistiť, že to, ako rýchlo predmety 

padajú k zemi, závisí od výšky, z ktorej padajú a 

od spôsobu hodu predmetov,  

že magnet je predmet, ktorý priťahuje niektoré 

kovové predmety a nepriťahuje žiadne nekovové 

predmety,  

skúmaním zistiť, že magnet pôsobí do určitej 

vzdialenosti – má okolo seba tzv. magnetické 

pole,  

navrhnúť postup, pomocou ktorého porovná 

veľkosť (odmeria) magnetického poľa dvoch 

magnetov,  

vysvetliť, ako sa k sebe správajú dva magnety  

ako sa používa kompas,  

že pomocou páky môžeme nadvihnúť ťažké 

predmety s menšou námahou,  

použiť páku,  

 skúmaním zistiť, že čím dlhšia je páka, tým 

menej sa pri nadvihovaní namáhame,  

že pomocou kladky môžeme dvíhať ťažké 

predmety s menšou námahou,  zostrojiť pevnú 

kladku, voľnú kladku aj kladkostroj,  

že pomocou naklonenej roviny dokážeme vyniesť 

veľký náklad do výšky s menšou námahou,  

skúmať zmenu vynaloženej námahy pri zmene 

sklonu naklonenej roviny,  

vytvoriť z vlastného skúmania závery,  

že ozubené koleso je koleso, ktoré má na okraji 

zuby; tie zapadajú do zubov iných ozubených 

kolies,  

  

spomaľovanie a zrýchľovanie pádu predmetov  

magnet, magnetické pole, kompas  

páka, hojdačka, rovnoramenné váhy, nožnice, 

kliešte, páčidlo,  

veslo, kľučka, pevný bod  

kladka, lanovka, stavebná kladka, posilňovacie 

stroje, pevná  

kladka, voľná kladka, kladkostroj  

naklonená rovina: svahové cesty – serpentín; 

skrutka, sekera,  

pluh, klin  

ozubené koleso: bicykel, hodiny, kuchynský 

mechanický šľahač,  

mechanická vŕtačka, vodný a veterný mlyn, 

súkolesie, ozubnica  

Zem ako planéta, Mesiac ako družica Zeme, 

Slnko ako hviezda  

Slnečná sústava, Merkúr, Venuša, Zem, Mars, 

Jupiter, Saturn,  

Urán, Neptún, súhvezdie, Veľký voz, Orion  

hvezdáreň, ďalekohľad, podmienky života na 

Zemi a vo vesmíre  
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vysvetliť, že použitím kombinácie väčších a 

menších kolies a ozubnice (ozubenej reťaze) 

môžeme meniť smer točenia ozubených kolies, 

rýchlosť ich točenia aj námahu, ktorú je potrebné 

na točenie vynaložiť  

 

že Zem je planéta, ktorá obieha okolo hviezdy 

nazývanej Slnko,  že Zem má približne guľovitý 

tvar a okolo Zeme obieha jej družica – Mesiac,  

že Zem sa okrem pohybu okolo Slnka otáča aj 

okolo vlastnej osi,  

že Zem sa okolo vlastnej osi otočí za jeden deň 

(24 hodín) a obehne okolo Slnka za jeden rok 

(365 dní),  

demonštrovať na modeli Zeme rotáciu planéty 

okolo vlastnej osi  

a zároveň rotáciu okolo Slnka,  

že Mesiac nesvieti, ale odráža svetlo dopadajúce 

naň zo Slnka,  

vymenovať v poradí planéty slnečnej sústavy: 

Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a 

Neptún,  

že planéty spolu tvoria slnečnú sústavu,  

charakterizovať súhvezdie ako viditeľné 

usporiadanie hviezd do rozpoznateľného obrazca,  

rozpoznať hlavné súhvezdie zimnej oblohy – 

Orion a hlavné súhvezdie letnej oblohy – Veľký 

voz,  

graficky znázorniť usporiadanie slnečnej sústavy,  

že vo vesmíre nie je vzduch  

vysvetliť, akými spôsobmi človek skúma vesmír,  

zvážiť, aké podmienky by musela mať planéta na 

to, aby na nej človek prežil.  

 

 

 Metódy a organizačné formy vyučovania 

  

Využívame tieto  vyučovacie metódy: 

 priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, 

vysvetľovanie, besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a 

odpovedí) 

 sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia aj 

prostredníctvom didaktickej techniky : interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače....) 

 práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) 
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 a iné aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.) 

V edukačnom procese prvouky využívame nielen základnú organizačnú formu vyučovaciu 

hodinu, ale aj exkurziu, vychádzku.  

 

Učebné zdroje 

 

Adame, R. Kováčiková, O., - Prírodoveda pre 4.ročník ZŠ – pracovná učebnica 

Schválilo MŠVVŠ SR pod č.: 2012-10420/15941:4-919 zo dňa 14.2.2012. 

Multimediálny disk Prírodoveda pre 3.ročník ZŠ 

 

 

Hodnotenie  

 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, 

pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy . 

Veľký dôraz kladieme na  kladné a motivujúce hodnotenie. 

 

Hodnotiace portfólio: 

kontrolné písomné práce  hodnotené  podľa schválenej stupnice: 

100 -  90 % 1 

 89  -  75 % 2 

 74  -  50  % 3 

49 -  25 % 4 

24 – 0 % 5 

 

4.4. Človek a spoločnosť 

 

4.4.1 Vlastiveda 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 66 

Počet hodín týždenne  2  

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.  

 

Charakteristika učebného predmetu  

 

     Vlastiveda vo 4. ročníku má osobité, nezastupiteľné postavenie vzhľadom na význam v 
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utváraní predstáv o bezprostrednom mieste života žiakov (priestorový aspekt) a historickom 

období, v ktorom žijú (časový aspekt). Svojím zameraním má za cieľ podnecovať, motivovať 

žiakov  na  rozprávanie  o danej  téme  (či  už  na  základe  vlastných  skúseností,  podľa  obrázka  

a i.)  a v čo  najväčšej  miere  využívať  heuristický rozhovor a zážitkové učenie. 

     Vlastivedné  –  motivačné poznávanie začína v 1. a 2. ročníku (prvouka) spoznávaním  

okolia školy a bydliska a postojmi k spoločnosti, pokračuje v 3. ročníku (Moja obec) a končí 

vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku). 

       Vo  4.  ročníku  (Objavné  cesty  po  Slovensku)  žiaci  spoznajú  najvýznamnejšie  a 

najatraktívnejšie  prvky,  časti  regiónov.  Tieto  cesty  sa realizujú prostredníctvom „výletov“ 

od Tatier k Dunaju, od Dunaja k Hornádu, od Hornádu po Dunajec. Výlety po Slovensku sú 

zamerané na zážitkové  (názorné)  spoznávanie  regiónov.  Dôraz  je  na  práci  s mapami,  

príbehmi  a ilustráciami.  Mapy  použité  v 3.  a 4.  ročníku  sú  zamerané a prispôsobené 

vyučovaniu vlastivedy. Každý zemepisný názov z textu nájdu žiaci na mape, obrázku aj kresbe. 

Používajú sa veľmi jednoduché mapy, ktoré pri ústnom, či písomnom preverovaní vedomostí 

pomáhajú žiakom (nič sa neučia naspamäť). Základ tvorí „Čítanie mapy  –  prstom 

po mape“ a prerozprávanie príbehov podľa obrázkov. 

 

 

Ciele učebného predmetu  

 

Výučba vlastivedy vo 4. ročníku ZŠ je zameraná na zážitkové poznávanie oblastí  

Slovenska. Pre žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na mape,  vedieť čítať mapu s  

porozumením a rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom,  

v ktorom žiak žije. Jej hlavným cieľom je  podporovať  chuť učiť sa, získavať zaujímavé 

informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a 

snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o 

spôsob života ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. Akceptovať 

ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať.  

Súhrn cieľov:  

 poznať  priestor, v ktorom žiak žije, 

 orientovať sa v priestore a čase, 

 orientovať sa v mape, narábať s veku primeranými historickými prameňmi, 

 rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok, 

 rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní,  

objavovaní, 

 vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa, 

 využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie,  

 vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí. 

   

Obsah vzdelávania 

 

         Vzdelávací  štandard  z vlastivedy  ako  program  aktivity  žiakov  je  koncipovaný  tak,  

aby  vytváral  možnosti  na  tie  kognitívne  činnosti žiakov,  ktoré  operujú  s pojmami,  

akými  sú  hľadanie,  pátranie,  skúmanie,  objavovanie  lebo  v nich  spočíva  základný  
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predpoklad  poznávania a porozumenia.  V tomto  zmysle  nemajú  byť  žiaci  len  pasívnymi  

aktérmi  výučby  a konzumentmi  hotových  poznatkov,  ktoré  si  majú  len 

zapamätať a následne zreprodukovať. 

 

         Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah 

vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených 

príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. 

Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, 

ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je  to  ucelený  systém  výkonov,  ktoré  sú  

vyjadrené  kognitívne  odstupňovanými  konkretizovanými  cieľmi  –  učebnými  

požiadavkami.  Tieto základné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, 

konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších blízkych učebných cieľov, učebných úloh, 

otázok, či testových položiek. K vymedzeným  výkonom  sa  priraďuje  obsahový  štandard,  

v ktorom  sa  zdôrazňujú  pojmy  ako  kľúčový  prvok  vnútornej  štruktúry 

učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Je to 

základ vymedzeného učebného obsahu. To však nevylučuje  možnosť  učiteľov  tvorivo  

modifikovať  stanovený   učebný  obsah  v rámci  školského  vzdelávacieho  programu  podľa  

jednotlivých ročníkov. 

 

Tématické celky: 

1. Slovensko na mape 

2. Slovensko v minulosti a dnes 

3. Od Tatier k Dunaju 

4. Od Dunaja po Hornád 

5. Od Hornádu po Dunajec 

6. Pamiatky UNESCO 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vlastivedná mapa Slovenska, poloha miestnej 

krajiny na Slovensku, svetové strany. 

Žiak vie identifikovať farby na mape 

a opísať povrch krajiny. 

Znaky na mape a v legende. Žiak vie identifikovať znaky na mape. 

Kreslená mierka mapy. Žiak vie používať grafickú mierku mapy. 

Význam modrej farby na mape. Žiak vie identifikovať a znaky na mape 

Slovenska. 

Význam hnedej a zelenej farby na mape. Žiak vie opísať povrch krajiny podľa 

farieb na mape. 

Význam modrej, hnedej a zelenej farby na 

mape. 

Žiak vie opísať povrch krajiny podľa 

farieb na mape. 

Svätopluk a prúty, povesť Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa 

menila krajina v historických obrazoch. 

Cyril a Metod, Veľkomoravská ríša Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa 

menila krajina v historických obrazoch. 
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Vpády Tatárov a Turkov Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa 

menila krajina v historických obrazoch. 

Mária Terézia Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa 

menila krajina v historických obrazoch. 

Ľudovít Štúr Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa 

menila krajina v historických obrazoch. 

Prvá svetová vojna, Milan Rastislav Štefánik, 

Tomáš Garrigue Masaryk, druhá svetová vojna 

Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa 

menila krajina v historických obrazoch. 

Samostatná Slovenská republika, naše štátne 

symboly 

Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa 

menila krajina v historických obrazoch. 

Obrazový materiál Tatier z internetu, alebo 

médií, TANAP 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Poprad, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Obrazový materiál Nízkych Tatier z internetu, 

alebo médií, Demänovské jaskyne 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Liptova 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Turca 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Veľkej a Malej Fatry 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Oravský hrad a priehrada, obrazový materiál 

z internetu, alebo médií,  

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Kysuce, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Žilina, Strečno, povesť, obrazový materiál 

z internetu, alebo médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Trenčín, Trenčiansky hrad, povesť, obrazový 

materiál z internetu, alebo médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Myjava, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Trnava, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Záhoria 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Malých Karpát 

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

Bratislavský hrad, Devín, Dunaj, povesť, 

obrazový materiál z internetu, alebo médií   

Žiak vie porozprávať o ceste od Tatier 

k Dunaju. 

    

Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Podunajska 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 
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Nitra, Nitriansky hrad obrazový materiál 

z internetu, alebo médií povesť,  

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Zlaté Moravce, obrazový materiál z internetu, 

alebo médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Topoľčany, obrazový materiál z internetu, 

alebo médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Prievidza, Bojnický zámok a zoo obrazový 

materiál z internetu, alebo médií  

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Levice, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Banská Štiavnica, obrazový materiál 

z internetu, alebo médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Kremnických vrchov 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Žiar nad Hronom, obrazový materiál 

z internetu, alebo médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Zvolen, Zvolenský zámok, obrazový materiál 

z internetu, alebo médií, povesť  

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Banská Bystrica, obrazový materiál 

z internetu, alebo médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Poľany 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Lučenec, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Rimavská Sobota, obrazový materiál 

z internetu, alebo médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Rožňava, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Dunaja 

po Hornád. 

Košice, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Hornádu 

po Dunajec. 

Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Zemplína 

Žiak vie porozprávať o ceste od Hornádu 

po Dunajec. 

Humenné, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Hornádu 

po Dunajec. 

Bardejov, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Hornádu 

po Dunajec. 

Prešov, obrazový materiál z internetu, alebo 

médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Hornádu 

po Dunajec. 

Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Spiša 

Žiak vie porozprávať o ceste od Hornádu 

po Dunajec. 

Stará Ľubovňa, obrazový materiál z internetu, 

alebo médií 

Žiak vie porozprávať o ceste od Hornádu 

po Dunajec. 
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Obrazový materiál z internetu, alebo médií 

Pienin 

Žiak vie porozprávať o ceste od Hornádu 

po Dunajec. 

    

Bardejov, Vlkolínec, Banská Štiavnica s 

okolím, Spišský hrad a okolie, jaskyne 

Slovenského krasu, bukové lesy Východných 

Karpát, Levoča, drevené  

kostolíky  

Žiak vie vymenovať pamiatky UNESCO. 

 

 

 

 

Metódy a organizačné formy vyučovania 

 

             Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce 

učiteľa. Využívanie stratégií  umožňuje učiteľovi úspešne vyučovať a žiakovi úspešne sa učiť. 

Učiteľ si formy a metódy vyberá a používa  podľa svojho výberu tak, aby boli variabilné, 

aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne zvolenými metódami a formami práce vytvára 

atmosféru , v ktorej sa žiak môže učiť bez strachu a stresu, podnecuje prirodzenú zvedavosť, 

motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje seba hodnotenie, aby žiak poznal svoje prednosti i 

chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť každého žiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru.  

 

             Metódy: 

o práca s textom v učebnici,   

o na tabuli,   

o výklad, predĺžený výklad,  

o rozličné druhy rozhovorov,  

o príbehy, rozprávky a piesne zo svojej obce,  

o vysvetľovanie,  

o motivačné metódy,   

o problémové úlohy, 

o  precvičovanie,  

o pozorovanie,  

o skúmanie grafické znázorňovanie,  

o práca s ilustráciami,   

o objasňovanie pojmov,  

o dialóg,  

o cvičenia a situácie na rozvoj hodnotiaceho myslenia,  

o sociálne učenie – učenie sa od seba navzájom,  

o autentické učenie  zo skúsenosti. 
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Formy: práca žiakov vo dvojiciach, skupinová , individuálna, frontálna práca, diferencovaná 

práca, didaktické hry,  experimentovanie,  simulovanie rôznych situácií, kooperatívne  učenie, 

dramatické hry, hranie rolí. 

 

Hodnotenie  

 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, 

pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy . 

Veľký dôraz kladieme na  kladné a motivujúce hodnotenie. 

 

Hodnotiace portfólio: 

kontrolné písomné práce  hodnotené  podľa schválenej stupnice: 

100 -  90 % 1 

 89  -  75 % 2 

 74  -  50  % 3 

49 -  25 % 4 

24 – 0 % 5 

 

 

Učebné zdroje 

 

Dudášová, J., Mäsiar, P., Muchová,P. - Vlastiveda pre štvrtákov – pracovná učebnica 1. Časť 

Dudášová, J., Mäsiar, P., Muchová,P. - Vlastiveda pre štvrtákov – pracovná učebnica 2. časť 

 

Schválené MŠVVŠ SR  

Ďalšie zdroje si každý vyučujúci určí podľa potreby (encyklopédie, práca s časopisom, práca 

s edukačnými programami v rámci IKT, s internetom, exkurzie, vychádzky s pozorovaním ap.) 

 

4.5 Človek a hodnoty 

 

4.5.1 Náboženská výchova rímsko – katolíckej cirkvi 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 33 

Počet hodín týždenne  1  

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.  
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Charakteristika predmetu 

 

Predmet náboženská výchova v primárnom vzdelávaní podporuje základné predpoklady 

kresťanských životných postojov a konania žiakov. Rozvíja duchovný svet detí, umožňuje im 

prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Boha, Božiu Matku Máriu a 

svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú predpokladom pre otvorenie sa 

životu s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia sviatosti Eucharistie. Na podklade Božích 

prikázaní ich učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská výchova v nich rozvíja komunikačné 

zručnosti, otvára ich k chápaniu okolitého sveta a k vďačnosti za prijaté dary. Ovplyvňuje 

hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi.  

 

Ciele predmetu 

 

Žiaci  

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka ako originálneho 

Božieho stvorenia,  

 nadobudnú základné vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej 

cirkvi,  

 získajú vedomosti o živote Panny Márie a svätých, ktoré sú predpokladom náležitej 

úcty k nim,  

 získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete,  

 zorientujú sa v morálnych hodnotách, ktoré sú postavené na Desatore,  

 nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a 

citov,  

 získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovať dobro od zla, voliť dobro pre 

seba i pre iných.  

 

Ročníková téma:  POZNANIE NÁDEJE 

 

Ročníkový cieľ: Spoznávať dôvody kresťanskej nádeje. Oceniť potrebu nádeje pre osobný 

život. Formovať postoj nádeje ako základný predpoklad zmysluplného života. 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

1. téma: Cesta nádeje  

 identifikovať prvky, ktoré robia človeka 

jedinečným,  

 vysvetliť hodnotu priateľstva, 

prerozprávať biblický príbeh o Noemovej 

arche,  

opísať Božiu blízkosť cez biblické 

postavy Noema, Abraháma a Mojžiša. 

cesta k sebe – som jedinečný  

cesta k druhým – budovanie vzťahov  

cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova 

archa)  

cesta k Bohu – biblické obrazy Božej 

blízkosti  

2. téma: Biblia – slovo o nádeji  
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 rozlíšiť medzi Starým a Novým 

zákonom,  

identifikovať sa s postojmi nádeje v 

živote biblických postáv,  

reprodukovať biblický príbeh o povolaní 

Gedeona,  

interpretovať jednoduchým spôsobom 

biblické texty proroctiev Micheáša a Izaiáša – 

ako posolstvo nádeje,  

interpretovať biblické príbehy o Jánovi 

Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie 

očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa,  

vysvetliť podobenstvá o Božom 

kráľovstve,  

 uviesť tri Ježišove zázraky. 

Biblia – Kniha kníh  

zasľúbená zem  

odkrývanie nádeje v živote biblických 

postáv  

očakávanie Mesiáša  

príchod Mesiáša  

Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo 

(podobenstvá o Božom kráľovstve)  

Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo 

(Ježišove zázraky)  

3. téma: Nádej presahujúca smrť  

 opísať rôzne podoby utrpenia a bolesti,  

 reprodukovať biblický príbeh o 

vzkriesení Lazára,  

 vysvetliť vlastnými slovami pojmy 

vykúpenie a spása,  

 charakterizovať jednoducho kresťanskú 

vieru vo vzkriesenie a jej dôležitosť,  

 vysvetliť pojem súcit,  

 naplánovať si konkrétnu pomoc 

trpiacemu človeku vo svojom okolí,  

skúsenosť – strachu, dôvery a nádeje  

Bože, kde si? (Jób)  

smrť a nádej (vzkriesenie Lazára)  

Ježiš, silnejší ako smrť – vzkriesenie  

sviatosť pomazania chorých  

4. téma: Svedectvo nádeje  

 vyjadriť dôležitosť úcty k iným cirkvám 

a náboženstvám,  

vnímať odlišnosť chrámov podľa 

vierovyznaní,  

porovnať základné odlišnosti katolíckych 

kostolov podľa doby, v ktorej vznikli,  

vymenovať kresťanské cirkvi na 

Slovensku,  

pomenovať na základe života svätých dva 

spôsoby, ako byť svedkom nádeje,  

rôzne veže  

rôznorodosť vierovyznaní  

kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine 

(regióne)  

kresťania – nádej pre svet  

5. téma: Prameň nádeje  

 zdôvodniť jednoduchým spôsobom 

potrebu modlitby,  

 vysvetliť význam ticha (stíšenia sa) pre 

stretnutie s Bohom v modlitbe,   

modlitba – život v Božej prítomnosti  

Boh – stred kresťanského spoločenstva  
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 zdôvodniť potrebu spoločnej modlitby 

doma s rodinou, s kamarátmi a veriacimi 

v kostole,  

 sformulovať osobnú modlitbu.  

  

 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Ciele: žiak sa cvičí porozumieť sebe samému a druhým, 

prispieva k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu, utvára a rozvíja 

základné zručnosti pre spoluprácu, je vnímavý k duchovným potrebám svojej komunity, je 

nápomocný slabším. 

Čo znamená veriť, Ježišove zázraky uzdravenia, Dar odpustenia, Pravidlá. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Ciele: žiak pozná svoju úlohu v rodine, rozvíja svojou 

službou vzťahy v rodine.  

Aký je Boh, Dar odpustenia, Pravidlá. 

Environmentálna výchova: Ciele: žiak si osvojuje zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre 

každodenné konanie a postoje človeka  k životnému prostrediu, je ohľaduplný vo vzťahu 

k životnému prostrediu, rozvíja a upevňuje hodnotový systém   v prospech  konania k 

životnému prostrediu;. 

Pravidlá.  

Mediálna výchova: Ciele: žiak sa učí lepšie porozumieť pravidlám fungovania mediálneho 

sveta  a primerane veku sa v nich orientovať. 

Pravidlá. 

Multikultúrna výchova: Ciele: žiak sa učí rozvíjať schopnosť spoznávať a tolerovať odlišnosti 

iných národnostných, etnických, náboženských, sociálnych skupín a spolupracovať 

s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych  skupín. 

Zachej, Pravidlá. 

Ochrana života a zdravia: Ciele: žiak rozvíja pozitívne sebavedomie, pestuje sebaúctu k 

žiakom, je oboznámený  s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie 

a správanie človeka. 

Božie kráľovstvo ako poklad, Pravidlá. 

Finančná gramotnosť: Ciele: žiak dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia, dokáže 

sa správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze. 

Pravidlá. 

Dopravná výchova: Ciele: žiak si osvojí zásady funkcie dopravy ako riadeného systému 

vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Pravidlá. 

 

Učebné zdroje 

 

BAGINOVÁ Martina – Poznanie nádeje, učebnica katolíckeho náboženstva pre 4. ročník ZŠ 

(západný obrad), Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s.r.o., Trnava 2015, 1. vydanie. 

(bez schvaľovacej doložky) 

Autor: PaeDr. Anna Gembalová, KPKC, Spišská Nová Ves, 2010: 
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Hodnotenie  

 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Náboženskú výchovu v 3. ročníku klasifikujeme.  

Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, 

ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie 

práv iných osôb, ochota spolupracovať.  Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory 

zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

Žiaci budú hodnotení na základe ústnych a písomných odpovedí, aktívneho a tvorivého 

prístupu na jednotlivých vyučovacích hodinách nasledovne: 

-  ústne odpovede (minimálne raz štvrťročne) 

-  motivačné hodnotenie: aktivita žiakov hodnotená známkou za výnimočnú prácu na  

   vyučovacej hodine 

- písomné odpovede: kontrolné hodnotenie -  krátke previerky na zistenie pochopenia učiva,      

   písomné práce po tematických celkoch, 

stupnica:        1: do 90% 

            2: do 75% 

            3: do 50% 

            4: do 25% 

            5: menej ako 25% 

 

 

4.5.1.1 Náboženská výchova reformovanej cirkvi 

 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 33 

Počet hodín týždenne  1  

 

Charakteristika predmetu 

 

Predmet náboženská výchova/náboženstvo Reformovanej kresťanskej cirkvi v primárnom 

vzdelávaní má dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia. Rozvíja 

duchovný svet žiakov, umožňuje im spoznávať Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom. 

Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Pána Boha v dejinách sa stáva pre žiaka 

základných interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií, 

ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii každodenných rituálov a tradícií. Ich prijatie 

uspôsobuje žiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov jeho budúcnosti. Tým sa stáva 

významným nástrojom v tvorbe identity žiaka.  
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Žiaci v primárnom vzdelávaní sa na hodinách náboženskej výchovy/náboženstva oboznamujú 

predovšetkým so základnými biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických 

príbehov a konkrétnych vedomostí z Božieho slova si budujú vlastné poznanie Božej existencie, 

ktoré im umožňuje aktívne participovať na živote Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a 

Ducha stvárňovať svoj život. 

 

Ciele predmetu 

 

Žiaci 

 získajú základný prehľad Biblie, biblických príbehov,  

 osvoja si základné biblické pojmy,  

 získajú prehľad o biblických postavách, ktorých osobnosť formuje viera, 

  získajú a rozvinú si základné komunikačné zručnosti, 

 rozvinú svoj vzťah k Cirkvi a budú participovať na jej živote,  

 dostanú základy kresťanskej viery,  

 spoznajú zákon a evanjelium,  

 naučia sa rozlišovať medzi dobrým a zlým,  

 osvoja si základné učenie Reformovanej kresťanskej cirkvi,  

 nadobudnú vzťah k Božiemu slovu, modlitbe a duchovným hodnotám  

Vzdelávací štandard 

 

Tématické celky: 

Boh Otec,  Zákon, Proroci 

 

Obsahový štandard Vzdelávací štandard 
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Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

reprodukovať biblické príbehy o Božej 

spravodlivosti,  

objaviť súvislosti v rámci príbehov i medzi príbehmi,  

uviesť detailne Božie požiadavky vzhľadom na svoj 

ľud,  

vôľu Božiu v živote proroka Izaiáša,  

vysvetliť podstatu príslušného prorockého príbehu,  

zdôvodniť Božiu Svätosť pomocou príbehu,  

vysvetliť Desatoro ako súbor povinností a pravidiel,  

zdôvodniť 4. Božie prikázanie v súčasnosti,  

vysvetliť dôležitosť Božej oslavy, práce, odpočinku 

a záľuby  

objasniť poslanie Pána Ježiša Krista narodeného 

kvôli nám,  

 ozrejmiť podstatu Ježišovho učenia,  

 aplikovať podobenstvá v súčasnosti,  

 využívať empatiu k chorým a núdznym,  

 reprodukovať príbehy z Ježišovho života,  

spoznať cez príbehy pôsobenie Ducha Svätého,  

 objasniť organizáciu a tradície Cirkvi,  

 vysvetliť jednotu, svätosť, všeobecnosť a 

apoštolskosť Cirkvi,  

 uplatniť v súčasnosti nový život v Ježišovi 

Kristovi,  

 hľadať v biblických príbehoch odkaz na nebeské 

skutočnosti.  

 

Boží trest a Božia spravodlivosť  

prekážky a Boží plán  

Desať rán  

podriadiť sa Bohu  

Boží zákon vrytý do sŕdc  

Svätostánok  

 

 

Božia vôľa 

Boží odkaz 

Božia jednoduchosť  

Božia pomoc  

odpustenie hriechov  

pokora a poslušnosť  

Nanebovstúpenie Pána  

znovuzrodenie  

modlitba  

pôst  

spása  

dokonalosť  

 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Ciele: žiak rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré 

a slabé stránky je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia, rešpektuje potreby a práva 

ostatných, rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a spoluprácu, žiak spoznávaním 

Desatora hodnotí svoje konanie v súlade so svedomím,  je pripravený pre rozvoj a výchovu 

svedomia, rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov 

postavených na dôvere.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Ciele: žiak konkrétnymi skutkami slúži rodine, prejavuje 

úctu k rodičom a k iným ľuďom, je ochotný slúžiť rodine a vníma svoju zodpovednosť 

v rodine.  

Environmentálna výchova: Ciele: Žiak má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi 

človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, chápe potrebu ochrany živ. prostredia 
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na celom svete oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej 

prírode. Boh nám zveril zem a my ju chránime. 

Mediálna výchova: Ciele: žiak začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta 

a primerane veku sa v ňom orientuje, rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou.  

Multikultúrna výchova: Ciele: žiak si uvedomuje možné dopady svojich verbálnych 

i neverbálnych prejavov a je  pripravený niesť zodpovednosť za svoje správanie, prijíma 

druhého ako jedinca s rovnakými právami, uvedomuje si, že všetky etnické skupiny a kultúry 

sú rovnocenné a žiadna nie je nadradená inej.  

Ochrana života a zdravia: Ciele: žiak rozvíja pozitívne sebavedomie a sebaúctu,  pestuje úctu 

k spolužiakom,  učí sa disciplinovanosti.  

Dopravná výchova: Ciele: žiak dokáže pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z 

hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v 

praktickom živote.  

Finančná gramotnosť: Žiak dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia, dokáže sa 

správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze.  

 

         

Hodnotenie predmetu 

 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Náboženskú výchovu vo 4. ročníku klasifikujeme.  

Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, 

ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie 

práv iných osôb, ochota spolupracovať.  Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory 

zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

Žiaci budú hodnotení na základe ústnych a písomných odpovedí, aktívneho a tvorivého 

prístupu na jednotlivých vyučovacích hodinách nasledovne: 

-  ústne odpovede (minimálne raz štvrťročne) 

-  motivačné hodnotenie: aktivita žiakov hodnotená známkou za výnimočnú prácu na  

   vyučovacej hodine 

- písomné odpovede: kontrolné hodnotenie -  krátke previerky na zistenie pochopenia učiva,      

   písomné práce po tematických celkoch, 

stupnica:        1: do 90% 

            2: do 75% 

            3: do 50% 

            4: do 25% 

            5: menej ako 25% 
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4.5.2 Etická výchova 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 33 

Počet hodín týždenne  1  

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.  

 

 

Charakteristika predmetu 

  

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou 

identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa 

neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením 

účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha 

osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom 

zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, 

na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Etická výchova sa  prvom rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža 

v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj 

etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností 

/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej 

hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. 

  

Ciele učebného predmetu  

 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:  

 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj 

prosociálnosť, 

 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými 

normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej 

miery nezávislá od tlaku spoločnosti, 

 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná 

správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, 

 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 
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 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi 

emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, 

 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný 

kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, 

 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.. 

 

Obsah etickej výchovy 

 

 je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto 

atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných  osnov. Ide o tzv. desať základných tém 

a šesť aplikačných tém: 

1. otvorená komunikácia 

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 

3. pozitívne hodnotenie iných 

4. tvorivosť a iniciatíva 

5. vyjadrovanie citov 

6. empatia 

7. asertivita 

8. reálne a zobrazené vzory 

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

10. komplexná prosociálnosť 

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 

12. etika a ekonomické hodnoty 

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta 

14. rodina, v ktorej žijem 

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu 

16. ochrana prírody a životného prostredia. 

 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: žiak porozumie sebe aj iným – dokáže optimálne usmerňovať 

svoje správanie – osvojí si, využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej 

spolupráce – nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného 

spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej práce – získa a 

uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií – rešpektuje rôzne 

typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.  

komunikačné zručnosti, komunikačné šumy a prekážky. Poznanie a pozitívne hodnotenie seba - 

sebapoznanie a sebaúcta, prvky podporujúce sebaúctu, sebaovládanie, sebahodnotenie , 

sebapoznanie a osobnostný rozvoj , akceptácia slabých stránok a rozvoj silných stránok.  

Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých - pozitívne hodnotenie iných, formy pochvaly 

a uznania, pozitívne hodnotenie v záťažových situáciách 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva – uprednostní základné 

princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote.  
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Environmentálna výchova: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí – 

pozná možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia – má informácie o 

zásahoch človeka do životného prostredia.  

Mediálna výchova:  žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

– osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu.  

Multikultúrna výchova:  rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti – spozná rozličné 

tradičné aj nové kultúry a subkultúry – má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať 

tak svoju kultúrnu identitu.  

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie  

Finančná gramotnosť:  Otvorená komunikácia- Aktuálne témy spoločnosti- Opisujeme svet 

vôkol nás , čo dokáže reklama, vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele 

 

 sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet  etická výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej 

školy pod číslom  2015-5130/1760:1-10A0.  

 

Reálne a zobrazené vzory 

Sloboda a zodpovednosť (každé rozhodnutie nesie so sebou dôsledok)  

Pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, počítačových hier…(reklama, akčné filmy, čas 

strávený pred TV)  

Prezentácia prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, priatelia rodičov, 

učitelia, spolužiaci, kamaráti)  

Čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania prosociálnych vzorov (vyhlásenie súťaže 

o najlepšieho čitateľa – čo a koľko čítaš?)  

 

Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

Podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, sociálna 

činnosť, činnosť na ochranu prírody...)  

Osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé spoločenstvo  

Tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri riešení každodenných problémov  

 

Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa  

Súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli a ich akceptácia v demokratických krajinách, podiel 

UNESCO na ochrane dieťaťa (Čo znamená mám právo? Čo znamená mám zodpovednosť?)  

Opčný protokol k právam dieťaťa (medzinárodné spoločenstvo pritvrdilo)  

Práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku (Ako je to u nás? Ako sa to týka mňa?)  

Solidarita a prijatie odlišností (uvedomenie si svojich práv a ich akceptácia v našom prostredí 

vedie k solidarite s deťmi, ktoré sú vykorisťované, zaťahované do vojnových konfliktov, 

zneužívané na ťažkú prácu, alebo sexuálne zneužívané). 

 

 

Náš región – vlasť  
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Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu regiónu – k svojej vlasti (Čo sa mi najviac páči 

na našom regióne, na našom Slovensku? Čo z neho by mi najviac chýbalo?) 

Iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní vlastného regiónu – dobre poznať svoje bydlisko a jeho 

okolie - geografiu, kultúru, osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu regiónu chýba, čo by bolo treba 

v ňom vylepšiť (objavovanie tradícií, ochrana a ich rozvoj)  

Ekologické správanie, vzťah k faune a flóre regiónu (Čo sa mi nepáči alebo čo ma trápi na 

našom regióne? Čo by som mohol urobiť v jeho prospech ja alebo my spoločne).  

 

Tvorba projektov 

Ako by sa nám lepšie žilo na škole a čo chcem vylepšiť. 

 

Učebné zdroje 

 

Pracovné listy 

Detská slovenská literatúra 

Časopisy pre deti 

 

1. ALEXOVÁ, S. – KLAUS, V. W.: Nechaj ma, chcem sa učiť sám. Bratislava,  

Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1996. 111 s.  

2. CILKOVÁ,  E.  –  SCHONEROVÁ,  P.:  Náměty  pro  multikulturní  výchovu.  

Praha, Portál 2007. 167 s.  

3. KRÍŽOVÁ, O.: Aktivity na hodiny etickej výchovy. Metodicko-pedagogické 

centrum v Bratislave, Bratislava 2005. 102 s.  

4. SNEDDON, D. G.: Neverbální komunikace dětí. Praha, Portál 2005. 197 s.  

 

B) rôzna didaktická technika (DVD-prehrávač, video, TV-prijímač; notebook, dataprojektor a 

i.);  

C) vyučovacie pomôcky (plagáty, obrázky, knihy určené pre I. st., ilustrácie; filmy, CD nosiče, 

DVD nosiče, videokazety,...).  

 

Hodnotenie predmetu 

 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Etickú výchovu vo 4. ročníku klasifikujeme.  

Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, 

ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie 

práv iných osôb, ochota spolupracovať.  Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory 

zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

Žiaci budú hodnotení na základe ústnych a písomných odpovedí, aktívneho a tvorivého 

prístupu na jednotlivých vyučovacích hodinách nasledovne: 

-  ústne odpovede (minimálne raz štvrťročne) 

-  motivačné hodnotenie: aktivita žiakov hodnotená známkou za výnimočnú prácu na  
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   vyučovacej hodine 

- písomné odpovede: kontrolné hodnotenie -  krátke previerky na zistenie pochopenia učiva,      

   písomné práce po tematických celkoch, 

stupnica:        1: do 90% 

            2: do 75% 

            3: do 50% 

            4: do 25% 

            5: menej ako 25% 

 

4.6 Človek a svet práce 

4.6.1 Pracovné vyučovanie 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 33 

Počet hodín týždenne  1  

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.  

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, 

vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej 

činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Vychádza z 

konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou 

činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  

Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné 

vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v 

spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavuje určitú 

protiváhou k ostatným predmetom. Predmet pracovné vyučovanie je  založený na tvorivej 

spolupráci žiakov. 

 

Ciele predmetu 

 

Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej 

gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu môžeme 

charakterizovať v troch navzájom prepojených oblastiach: 

 1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),  
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2. výchova o technike (vedomosti),  

3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).  

V rovine hodnôt a postojov smerujeme  k:  

- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,  

- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (doma, 

v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),  

- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),  

- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,  

- rozvíjaniu osobnostných vlastností,  

- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,  

- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,  

- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,  

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, 

vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),  

- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,  

- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).  

V rovine vedomostí smerujeme k:  

- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky (materiály 

a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,  

- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,  

- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,  

V rovine pracovných činností a zručností smerujeme k:  

- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,  

- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,  

- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,  

- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,  

- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,  

- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,  
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- získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností,  

- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,  

- naučeniu sa pracovať v tíme 

Obsah predmetu 

 

TÉMA OBSAH VÝSTUP 

1.Tvorivé využitie technických materiálov – 6 

Poznávanie vlastnosti 

materiálov 

Papiera a kartón Vedieť vytvoriť jednoduchý 

predmet riešením problémovej 

úlohy s uplatnením vlastnej 

predstavivosti a fantázie  

Vedieť ako sa strihá, trhá, 

skladá, lepí papier. 

Vytvárať priestorové a kruhové 

vystrihovačky, skladať origamy 

podľa náčrtu, koláž z kartónu, 

baliť darčeky a knihy 

Textil Vedieť vytvoriť jednoduchý 

predmet riešením problémovej 

úlohy s uplatnením vlastnej 

predstavivosti a fantázie  

Skúmať vlastnosti textílií podľa 

krčivosti, väzby, stehy na 

výšivkách, udržateľnosti tepla. 

Vytvárať výrobky s prvými 

stehmi, námetmi vyšívania 

s detskými motívmi, ľudovej 

kultúry. 

Drevo Vedieť vytvoriť jednoduchý 

predmet riešením problémovej 

úlohy s uplatnením vlastnej 

predstavivosti a fantázie –- 

zvieratká, postavy, príbytky. 

Skúmať vlastnosti drevín, 

drevených predmetov v triede, 

poškodenie drevín a akým 

spôsobom. 

2. Základy konštruovania 

– 7 
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Konštrukcie okolo nás Konštrukcie okolo nás – mosty, 

budovy, zariadenia 

Poznať základné symboly pri 

technickom náčrte (čo znamená 

plná a prerušovaná čiara,...).  

Vedieť urobiť technický náčrt. 

Poznať základné druhy a hlavné 

znaky ľudských obydlí. 

Poznať význam mostov 

a vedieť konštruovať mosty 

podľa určitých požiadaviek.  

Zhotovenie objektov zo stavebníc 

alebo z rôznych technických 

materiálov 

Vedieť vybrať vhodný materiál 

na konštrukciu určeného 

modelu.  

Vedieť navrhovať optimálne 

modely z hľadiska 

konštrukčného, 

technologického, 

ekonomického a estetického.  

Elektrický obvod, zdroje 

elektrickej energie 

Elektrický obvod Poznať pojmy: elektrický prúd, 

elektrický obvod, zdroj, 

spotrebič.  

Vedieť zostaviť vybrané 

funkčné elektrické obvody 

podľa návodu.  

Zdroje elektrickej energie a ich 

vplyv na životné prostredie. 

Rozlišovať vodivé a nevodivé 

materiály.  

Poznať spôsob ochrany pred 

zásahom silného elektrického 

prúdu.  

Technické komunikačné 

prostriedky 

Historické a moderné komunikačné 

prostriedky. 

Oboznamovať ako sa 

komunikačné prostriedky 

využívajú. 

Učiť sa využívať komunikačné 

prostriedky. 

Technika v doprave Doprava, dopravné prostriedky Poznať zásady bezpečnej 

mobility, bezpečnej jazdy na 

bicykli. 

Konštrukcia bicykla Vedieť zistiť technický stav 

vlastného bicykla. 

Vedieť urobiť jednoduchú 

údržbu bicykla. 

3.Starostlivosť o životné prostredie – 10 
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Črepníkové rastliny 

a životné prostredie. 

Poznanie a odborné pomenovanie 

črepníkových rastlín. 

Založiť kútik živej prírody 

a využívať ho na pestovateľské 

činnosti, výstavky, pokusy. 

Pomenovať a poznať 10 druhov 

črepníkových rastlín. 

 Ošetrovanie, pestovanie, 

rozmnožovanie črepníkových 

rastlín 

Poznať ich nároky na základné 

6ivotné podmienky a pestované 

druhy správne ošetrovať.  

Vedieť založiť jednoduchú 

množiarničku, poznať jej 

význam a využitie.  

Vedieť regulovať podmienky 

pre zakorenenie odrezkov.  

Poznať spôsoby vegetatívneho 

rozmnožovania rastlín 

pestovaných v KŢP.  

Vedieť odoberať a upravovať 

stonkové odrezky a listové 

odrezky.  

Vedieť zasadiť do črepníkov  

rozmnožené  rastliny.  

Osvojiť si základy 

hydroponického pestovania 

rastlín  

Poznanie úžitkových rastlín Úžitkové rastliny a ich význam pre 

zdravie a výživu. 

Poznať 10 druhov úžitkových 

rastlín, rozlišovať ich 

konzumné časti a plody. 

Poznať význam úžitkových 

rastlín pre zdravie a výživu. 

Úžitkové rastliny a ich zatriedenie 

do pestovateľských skupín. 

Spracovať vzorkovnicu semien 

. 

Poznať  semená na základe 

vonkajších znakov. 

Pestovanie zeleniny z priamej sejby 

a z priesad 

Poznať pestovanie zeleniny 

z priamej sejby (mrkva, hrach, 

reďkovka) 

Poznať význam predpestovania 

rastlín. 

Pokusy a pozorovania Podmienky klíčenia semien.  Vedieť založiť jednoduché 

pokusy na overenie základných 

životných podmienok rastlín.  

Význam vody, tepla a svetla pre 

pestovanie rastlín. 

Rýchlenie rastu rastlín teplotou. 
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Význam pestovateľských 

podmienok na zakorenenie 

stonkových a koreňových odrezkov 

( teplo, vlhkosť substrátu a vzduchu 

v množiarničke) 

V pravidelných intervaloch 

sledovať pokusné a kontrolné 

rastlín, zaznamenávať 

objektívne výsledky 

pozorovania. Výsledky 

pozorovaní a pokusov 

vyhodnotiť. 

Vplyv ošetrovania rezaných kvetov 

na dobu ich kvitnutia (úprava 

stonky, výmena vody, výživno – 

dezinfekčné prípravky).  

Pestovanie vonkajších 

okrasných rastlín 

Poznávanie vonkajších okrasných 

rastlín (letničky, dvojročné okrasné 

rastliny, trvalky).  

Poznať 5 druhov nových 

vonkajších okrasných rastlín.  

Vedieť ich zatriediť do 

pestovateľských skupín 

(letničky, dvojročné okrasné 

rastliny, trvalky).  

Pestovanie letničiek z 

predpestovaných priesad (napr. 

aksamietnica), ich vysadzovanie do 

črepníkov, na záhony, ošetrovanie 

Dopestovanie okrasných rastlín. 

Vedieť pomenovať a využívať 

náradie a pomôcky, osvojovať 

si postupy bezpečnej práce. 

Rez a úprava kvetín do váz Poznávanie okrasných rastlín 

vhodných na aranžovanie 

(pestované druhy, lúčne druhy). 

Výstavky okrasných rastlín.  

Poznať vybrané druhy rastlín 

vhodných na aranžovanie.  

Zásady zberu, rezu, prenášania, 

úpravy, sušenia a uskladnenia 

rastlinného materiálu. Základné 

pravidlá výberu a aranžovania 

okrasných rastlín.  

Poznať zásady rezu, prenášania 

a úpravy rastlinného materiálu  

Aranžovanie kvetov a doplnkovej 

zelene do váz a plochých misiek. 

Viazanie kytíc, vencov.  

Zásady ošetrovania rezaných 

kvetov. Výstavky výsledkov 

aranžovania.  

Osvojiť základné pravidlá 

aranžovania a použitia 

pomocného materiálu.  

Aranžovanie kvetín a okrasných 

rastlín pri významných 

príležitostiach (vianočné, 

veľkonočné, rodinné a 

spoločenské udalosti).  

4. Stravovanie a príprava jedla – 5 

Technika v kuchyni – 

význam 

Technika v kuchyni Vedieť pomenovať technické 

prostriedky v kuchyni. 

Vedieť ich význam pri príprave 

jedla. 

Základné bezpečnostné 

pravidlá v kuchyni pre deti 

Bezpečnostné pravidlá v kuchyni 

pre deti. 

Vie udržovať poriadok a čistotu 

pracovných plôch, dodržiava 
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základy hygieny a bezpečnosti 

práce. 

Vie poskytnúť pomoc pri 

úrazoch v kuchyni.  

Výber, nákup a skladovanie 

potravín 

Potraviny rastlinného a živočíšneho 

pôvodu. 

Typické potraviny v iných 

krajinách. 

Vedieť roztriediť potraviny 

podľa pôvodu. 

Vedieť rozlišovať potraviny 

s ohľadom na zdravú výživu. 

Poznať niektoré typické 

potraviny niektorých krajín.  

Potraviny v supermarketoch, 

obalové materiály a identifikačné 

údaje pre spotrebiteľa. 

Vedieť sa orientovať 

v informáciách na obale 

potravín. 

Príprava jednoduchého jedla Vie samostatne pripraviť 

jednoduchý pokrm  

Žiak vie pripraviť stôl pre 

jednoduché stolovanie 

Príprava narodeninovej torty Vie samostatne pripraviť 

jednoduchý pokrm 

Žiak vie pripraviť stôl pre 

jednoduché stolovanie 

5. Ľudové tradície a remeslá  5 

Skúmanie vlastnej kultúry Ľudové tradície  Žiak pozná zvyky a tradície 

svojej rodiny, okolia a krajiny, 

v ktorej žije. 

Žiak pozná význam hlavných 

sviatkov vlastnej kultúry. 

Žiak spoznáva iné kultúry 

v oblasti ľudových tradícií. 

Tradície spojené 

s vianočnými 

a veľkonočnými sviatkami 

Vianočné tradície Žiak pozná význam Vianoc. 

Vie zhotoviť produkt 

symbolizujúci túto tradíciu. 

Veľkonočné sviatky Žiak pozná význam Veľkej 

noci. 

Vie zhotoviť produkt 

symbolizujúci túto tradíciu. 

Spoznávanie ľudových 

remesiel 

Ľudové remeslá vlastného regiónu. Poznať minimálne jedno 

remeslo v regióne. 

Skúmať históriu remesiel 

regiónu. 

Zhotovenie produktov starých 

ľudových remesiel. 

Zhotoviť produkt starých 

remesiel. 
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Pri zhotovení používať rôzne 

druhy technických a prírodných 

materiálov, najmä: drevo, drôt, 

plech, šišky, šúpolie, slama, 

rôzne druhy papiera. 

 

Metódy a formy práce 

 

Využívanie metód a foriem práce vyučovania, ktoré podporujú a vytvárajú bádateľský prístup 

k získavaniu nových poznatkov. Poznatky si budú žiaci osvojovať z praktických činností cez 

priame pozorovanie, experimenty a kontakty s ľuďmi venujúcim sa tradičným remeslám, tiež 

prostredníctvom vlastnej skúsenosti z bežného života.  

- skupinová práca 

- individuálna práca 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí, na základe 

aktívneho a tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách v znení Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.  

Predmet hudobná výchova je hodnotená slovne, ktoré prebieha počas každej 

vyučovacej jednotky, ako aj sumárne po stanovenom hodnotiacom období (štvrťroky, polroky). 

podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania, 

• sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní.  

Učebné zdroje 

 

Časopisy, internet, vychádzky 

4.7 Umenie a kultúra  

 

4.7.1 Hudobná výchova 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 33 

Počet hodín týždenne  1  

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.  
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Charakteristika predmetu 

 

Hudobná výchova  je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných 

hravých činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza v nich záujem o elementárne 

muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Posilňuje ich 

vrodené prirodzené predpoklady a sklony k hravosti, spontánnosti, ich  schopnosť údivu 

a očarenia, celostnosť ich vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Vedie ich 

k uvedomeniu a rozlišovaniu mravných a estetických hodnôt, k otvorenosti a tvorivosti. 

Hudobná výchova formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole, posilňuje ich pozitívny 

vzťah k prírode, ku všetkým prejavom života, napomáha k ich socializácii v kontexte regiónu 

i celej spoločnosti. 

Vo štvrtom ročníku sa postupne prehlbuje a dovršuje splnenie hlavných cieľov 

predmetu:  

o prostredníctvom poznania a interpretácie slovenských ľudových piesní rôznych 

folklórnych oblastí Slovenska si osvojiť hudobný materinský jazyk, čo znamená 

aj  príspevok HV k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, 

o  poznať slovenské zvykoslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými 

skladateľmi rôznych dôb a takto získať pevný základ národnej identity 

a vlastenectva. 

Úlohou HUV je maximálne využiť špecifické možnosť predmetu: aktivizovať tvorivé sily, 

formovať emocionálnu a rozumovú stránku žiakov, získať základy hudobného myslenia, 

elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí 

a vkusových postojov. Hudobné činnosti naďalej dávajú možnosť žiakom aktívne sa stretávať 

s hudbou, sú rozhodujúcimi prostriedkami rozvíjania hudobnosti žiakov. Majú nezastupiteľnú 

funkciu aj preto, lebo zásluhou ich rozmanitosti dostávajú žiaci možnosť sebarealizácie, 

experimentovania, spájajú hudbu so slovom, pohybom, s hrou na detských hudobných 

nástrojoch.   

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom predmetu je prehlbovať počiatočný spontánny záujem o hudbu a hudobné 

prejavy tak, aby hudba a vlastné hudobné prejavy prinášali radosť a možnosť sebarealizácie; 

formou reprodukcie a elementárnej produkcie hudby skvalitňovať úroveň ostatných hudobných 

činností; vytvárať podmienky hudobného vzdelávania žiakov; obohatiť estetickú, morálnu 

a intelektuálnu stránku ich osobnosti; hravou formou postupne vštepovať žiakom elementárne 

hudobné vedomosti; hudobnými aktivitami posilňovať socializáciu žiaka v kolektíve a jeho 

motiváciu k samotnému predmetu; poznaním slovenského zvykloslovia, vlasteneckých piesní, 

umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi minulej a súčasnej podoby 

získať základy národnej identity a vlastenectva; postupným poznávaním umeleckých artefaktov 

ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života. 
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Prierezové témy predmetu 

Environmentálna výchova - témy: Kalendárne a výročné zvyky 2 

Osobnostný a sociálny rozvoj - témy: Čo sme sa naučili?; Vyvodenie stupnice C dur; Hudba pri 

slávnostných príležitostiach; Rodinné sviatky a zvyky 1; Folklórne regióny Slovenska 1; Na 

horehronskej diskotéke;  Ľudové hudobné nástroje; Išli hudci horou; Kalendárne a výročné 

zvyky 3; Rýchlokurz hudobnej náuky a opakovanie; Zaspievajme si; Skladby na počúvanie a 

hudobno-dramatické celky, 

Multikultúrna výchova – témy: Folklórne regióny Slovenska 2; Rodinné sviatky a zvyky 2 

Mediálna výchova – témy: Kalendárne a výročné zvyky 1; Folklórne regióny Slovenska 3; 

Zahrajme si divadlo – Pamodaj šťastia... 

Regionálna výchova a ľudová kultúra – témy: Kalendárne a výročné zvyky 1; Rodinné sviatky 

a zvyky 1; Folklórne regióny Slovenska 1; Kalendárne a výročné zvyky 2; Folklórne regióny 

Slovenska 3; Umelecké spracovanie slovenských ľudových piesní 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – témy: Hrajú nám štvrtáci; Zobcová flauta – ľahko 

a rýchlo; Skladby na počúvanie a hudobno-dramatické celky 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - témy: Rodinné sviatky a zvyky; Kalendárne a výročné 

zvyky 

Finančná gramotnosť – témy: Rodinné sviatky a zvyky 

 

 

Obsah predmetu 

 

Slovenské ľudové piesne (najmä detské, tanečné, žartovné), piesne susedných národov, detské 

tanečné piesne súčasných autorov v rozsahu c¹ – d². Krátke hlasové, intonačno-rytmické a 

sluchové cvičenia, hudobné hry (hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické a 

melodické doplňovačky). 

Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a cvičenia. 

Jednoduché tance 

Inštruktívne skladby skladateľov 20. a 21. storočia. 

Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden hudobno-dramatický celok. 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Opakovanie detských a ľudových piesní z 3. 

ročníka, rytmický sprievod pozostávajúci zo 

štvrťových, osminových a polových hodnôt.     

Vedieť čisto a so správnym výrazom 

primeraným piesni zaspievať detské 

a ľudové piesne, podľa taktovania učiteľa 

a vedieť hrať jednoduché rytmické motívy. 

Slovenská detská pieseň, intonačno-

rytmické cvičenie,  

Zvládnuť základy speváckeho dýchania, 

vedieť čisto zaspievať pieseň,   

Slovenská detská ľudová pieseň, , 

rozlišovanie štvrťovej, osminovej  noty.  

Zvládnuť základy speváckeho dýchania, 

vedieť čisto zaspievať pieseň, poznať 

hodnotu štvrťovej, osminovej a polovej 

noty, rozlišovať rytmické hodnoty a ich 

vzťahy v takte. 
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Pomlčka v notovom zápise, ¾ takt Zvládnuť základy speváckeho dýchania, 

vedieť čisto zaspievať pieseň, Dokázať určiť 

náladu piesne, vyvodiť charakteristické 

výrazové prostriedky taktovanie 

Slovenská ľudová pieseň, bodka pri note Zvládnuť pri spievaní bodku pri note, 

podľa sluchu poznať skladbu, vystihnúť jej 

náladu pohybom  

Slovenská ľudová uspávanka. 

 

Zvládnuť správne nasadenie tónu, 

artikuláciu spoluhlások a koncoviek, delenie 

slov na slabiky pri spievaní, dýchanie pri 

speve, náladu a výraz pri speve 

 

 

Počúvanie a rozbor skladby, tvorba Eugena 

Suchoňa, nálada, tempo, dynamika, hudobné 

nástroje  

 

 

Poznať kontrast v hudobnej skladbe, podľa 

sluchu poznať skladbu, vystihnúť jej náladu, 

pohybom správne reagovať na hudbu, 

rytmickým nástrojom zdôrazniť hudobnú 

myšlienku v počúvnej skladbe. 

Východoslovenský tanec, synchronizácia 

pohybu, 2/4 takt 

Zvládnuť správne nasadenie tónu, rytmus, 

zdokonaľovať sa v technike hry na 

rytmických nástrojoch, poznať 

východoslovenské nárečie 

Ľudová pieseň, bodka pri note,  intonačné 

a rytmické cvičenie, rytmický sprievod 

a jednoduchý pohyb.  

Zvládnuť správne nasadenie tónu, 

artikuláciu spoluhlások a koncoviek, delenie 

slov na slabiky pri spievaní, podľa sluchu 

poznať skladbu, vystihnúť jej náladu 

pohybom a rytmickým sprievodom, podľa 

sluchu odhaliť výrazové prostriedky.   

 

Slovenská ľudová uspávanka. 

 

Zvládnuť správne nasadenie tónu, 

artikuláciu spoluhlások a koncoviek, delenie 

slov na slabiky pri spievaní, dýchanie pri 

speve, náladu a výraz pri speve 

 

 

Počúvanie a rozbor skladby, tvorba Eugena 

Suchoňa, nálada, tempo, dynamika, hudobné 

nástroje  

 

 

Poznať kontrast v hudobnej skladbe, podľa 

sluchu poznať skladbu, vystihnúť jej náladu, 

pohybom správne reagovať na hudbu, 

rytmickým nástrojom zdôrazniť hudobnú 

myšlienku v počúvnej skladbe. 

Východoslovenský tanec, synchronizácia 

pohybu, 2/4 takt 

Zvládnuť správne nasadenie tónu, rytmus, 

zdokonaľovať sa v technike hry na 
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rytmických nástrojoch, poznať 

východoslovenské nárečie 

Ľudová pieseň, bodka pri note,  intonačné 

a rytmické cvičenie, rytmický sprievod 

a jednoduchý pohyb.  

Zvládnuť správne nasadenie tónu, 

artikuláciu spoluhlások a koncoviek, delenie 

slov na slabiky pri spievaní, podľa sluchu 

poznať skladbu, vystihnúť jej náladu 

pohybom a rytmickým sprievodom, podľa 

sluchu odhaliť výrazové prostriedky.   

 

 

 

Česká pieseň, hudobné hry, noty a pomlčky, 

hudobné hádanky 

Vedieť zaspievať pieseň, poznať a správne 

realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich sa 

v piesni, pohybom správne reagovať na 

hudbu.   

Pieseň súčasných autorov, hudobné hry, 

jednoduchý rytmický sprievod k piesni, 

chôdza podľa rytmu.  

Vedieť čisto a so správnym výrazom 

zaspievať pieseň, vedieť správne zvoliť 

detský hudobný nástroj, dokázať vyjadriť 

obsah piesne pohybom.  

 

Rozbor ukážok , hudobné nástroje, 

vyjadrenie nálad pomocou tónov,  

Podľa sluchu poznať hudobnú skladbu, 

dokázať vystihnúť jej náladu a odhaliť 

dominujúce výrazové prostriedky, pohybom 

správne reagovať na hudbu.   

Slovenská ľudová pieseň,  sólový spev so 

sprievodom.  

 

Vedieť zaspievať pieseň z ponuky, správne 

otváranie úst, mäkké nasedenie tónu, 

intonácia, spev hlavovým tónom 

Detská pieseň, rytmické cvičenia,  hudobné 

hry, fonogestika.  

Dokázať vyjadriť obsah piesne pohybom, 

správne intonačne pieseň zaspievať, dodržať 

bodku pri note , synkopa   

Slovenská  ľudová pieseň, rytmické 

cvičenie, jednoduchý tanec, jedno kročka, 

osminové noty  

Vedieť zatancovať jedno kročku, zostaviť 

z krokov jednoduchý tanec, vedieť správne 

artikulovať text s osminovými notami 

Slovenská ľudová pieseň v molovej tónine, 

bodka pri note 

 

 

Vedieť zaspievať ľudovú pieseň s výrazom, 

dodržať správny rytmus, hodnotu 

jednotlivých tónov, rozoznať molovú 

a durovú tóninu  

Rozbor jednotlivých ukážok, analýza 

hudobných nástrojov, ktoré hrajú v hudobnej 

ukážke, vyjadrenie nálad pomocou tónov 

Prežívaním modelových situácií pociťovať 

spojenie hudobno-dramatického prejavu 

s reálnymi životnými situáciami, poznať 

podľa sluchu fagot, sláčikové nástroje 

Slovenská pieseň zameraná na  intonačné, 

rytmické a sluchové cvičenia, výrazové 

prostriedky v hudbe 

Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku 

piesne, hra na rytmických hudobných 
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nástrojoch, hra na muzikantov, 

napodobňovanie hudobných nástrojov   

 

Slovenská detská pieseň, pomlčky 

v notovom zápise 

Vedieť čisto intonačne zaspievať pieseň, 

dodržať správny rytmus, tlieskanie, 

plieskanie, lúskanie, nálada a výraz pri 

spievaní 

Americká ľudová pieseň, durová a molová 

melódia, jednoduchý sprievod k piesni, 

hlasové, rytmické cvičenia. 

Vedieť čisto a so správnym výrazom 

zaspievať pieseň, intonovať podľa ruky, 

vedieť zahrať jednoduchý sprievod k piesni.   

Nácvik  piesne, sprievod k piesni, pohybová 

improvizácia piesne. 

 

Vedieť čisto zaspievať pieseň, vedieť zahrať 

jednoduchý sprievod k piesni, pohybom 

správne reagovať na hudbu, poznať najnižší 

a najvyšší tón, nástroje typické pre 

Slovensko: gajdy, fujara, píšťala 

Opakovanie naučených piesní, hier 

a hudobných skladieb v 4. ročníku.  

 

Vedieť čisto zaspievať minimálne 15 piesní, 

vedieť zahrať jednoduché sprievody 

k piesňam, podľa sluchu poznať aspoň 6 

skladieb. 

 

 

Učebné zdroje 

 

Doc. PhDr. E. Langsteinová, CSc., doc. Mgr. B Felix: Hudobná výchova pre 4.roč. ZŠ , 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, schválilo MŠSR dňa 9.4.2001. 

Štátny pedagogický ústav : Štátny vzdelávací program, Hudobná výchova, Príloha ISCED1, 2. 

upravená verzia, schválila ÚPK pre hudobnú výchovu pri ŠPÚ, máj 2010. 

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

Zborník ľudových piesní 

Alfa didaktiky hudobnej výchovy (Balcárová) 

Odborná literatúra o hudbe, webové stránky 

Materiálno-technické a didaktické prostriedky: klasický hudobný nástroj, súbor detských 

hudobných nástrojov, učebnice hudobnej výchovy, notový materiál, zrakové učebné pomôcky 

ako obrazy, grafické nákresy, nákresy s notovou osnovou, didaktická technika: kazetový 

magnetofón, CD prehrávač, DVD  prehrávač, televízny prijímač, videorekordér, tabuľa, 

magnetická tabuľa s notovou osnovou 

 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí, na základe 

aktívneho a tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách v znení Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.  
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Predmet hudobná výchova je hodnotená slovne, ktoré prebieha počas každej 

vyučovacej jednotky, ako aj sumárne po stanovenom hodnotiacom období (štvrťroky, polroky). 

podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania, 

• sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní.  

Neodporúča sa vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností 

sledujeme v skupinách. 

 

4.7.2 Výtvarná výchova 

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 33 

Počet hodín týždenne  1  

 

Predmet je spracovaný v rozsahu 1 hodiny týždenne. Štandardy predmetu sú uvedené v 

príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program.  

 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Ciele: žiak porozumie sebe aj iným, dokáže optimálne 

usmerňovať svoje správanie. Osvojí si a rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 

Získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií. 

Rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.  

Environmentálna výchova: Ciele: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí 

, pozná možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia. Má informácie o 

zásahoch človeka do životného prostredia.  

Dopravná výchova: Ciele: žiak chápe funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, formuje sa mravné vedomie a správanie sa v zmysle 

morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, osvojuje si zásady 

bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 

ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), chápe význam technického stavu a údržby 

vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby 

bicykla. 

Tvorba projektov: Ciele: žiak vhodným spôsobom reaguje v rôznych kontextových situáciách, 

nadväzuje kontakty. Na základe získaných informácií formuluje jednoduché závery, vie 

komunikovať, argumentovať, pracovať s informáciami. Pozná základy jednoduchej 

argumentácie, kultivovane prezentuje svoje názory. 

Multikultúrna výchova: Ciele: žiak je vedený ku kultúrnej sebareflexii, k mysleniu o kultúre, k 

rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia, k spolupráci s príslušníkmi iných kultúr. 
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U žiaka sa rozvíja uvedomelá reflexia vlastnej kultúrnej identity a analytické schopnosti v 

myslení o kultúre, analyzovať a triediť informácie o kultúrach. 

 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

 

 sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet výtvarná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej 

školy. 

  

Obsah predmetu 

 

Výtvarný jazyk/ základné prvky výtvarného vyjadrovania 

Výtvarný jazyk/ kompozičné princípy a možnosti kompozície 

Podnety výtvarného génia / média, štýly, procesy, techniky 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami génia 

Podnety fotografie 

Podnety filmu a videa 

Podnety architektúry 

Podnety dizajnu 

Podnety tradičných remesiel 

Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

Tradícia a identita/ kultúrna krajina 

Škola v galérii / galé- ria v škole  

Elektronické médiá 

Porovnávacie, kombinačné a úhrnné cvičenia 

Podnety hudby 

Synestetické podnety 

Výtvarné hry 

 

 

Téma - Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Bod (hravé činnosti s bodmi) 

 

Pochopiť rozmanité možnosti vyjadrenia jed-

ného základného prvku. Využitie výrazových 

možností bodu v kresbe. 

Poznať základnú charakteristiku bodu, vzťahu 

bodu a línie, bodu a tvaru. 

Oboznámiť sa s nástrojmi a materiálmi zane-

chávajúcimi stopu. 

Šrafúra, tieň (budovanie tvaru a priestoru 

línkou, šrafovaním a tieňovaním, textúrami/ 

predmetná kresba 

Budovať tvar modelovaním kresby. Precvičo-

vať základné kresliarske zručnosti. 
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Farba (farebné kontrasty: teplá – studená, 

tmavá  - svetlá, doplnkové farby)  

Pochopiť princíp základných farebných kon-

trastov a naučiť sa ho používať. 

Naučiť sa cieľavedome miešať farby. 

Výstavba proporcií a tvarov v plošnom 

vyjadrení (základy proporčnosti v kresbe) 

 

 

Vysloviť vlastné  vyjadrenie, pochopiť prepis. 

Vystaviť tvar na základe pozorovania. Poznať 

zásady vizovania a merania. 

Pozorovať  predmet z daného bodu, z rôznych 

bodov. 

Výstavba proporcií a tvarov v priestorovom 

vyjadrení (základy proporčnosti 

v modelovaní) 

Vystaviť tvar na základe pozorovania. Poznať 

zásady vizovania a merania. 

Impresionizmus  - krajinomaľba Pochopiť rozmanitosti výrazu. 

Oboznámiť sa s historickými žánrami a s ich 

transformovanými polohami v súčasnosti.  

Impresionizmus  - krajina ako žáner 

Impresionizmus - variácie krajiny v rôznych 

atmosférach 

 

Inšpirácia umením ďalekého východu 

(Čína, Japonsko), papierový objekt, kali-

grafia 

Pochopiť myšlienkové, materiálové a  tech-

nické možnosti danej kultúry. 

Uvedomiť si vzťah kultúry  a materiálu. 

Uvedomiť si variabilnosť riešení. 

 

Dopĺňanie častí fotografie kresbou alebo 

maľbou 

Rozvíjať obrazotvornosť, vizuálnu fantáziu  

a domýšľavosť pri špecifickom druhu 

zobrazovania. 

Dopĺňanie častí fotografie kresbou alebo 

maľbou 

Rozvíjať obrazotvornosť, vizuálnu fantáziu  

a domýšľavosť pri špecifickom druhu 

zobrazovania. 

Filmový trik, kulisa Ozrejmiť pojmi filmový trik, kulisa, 

napodobnenina. 

Antropo-(zoo-, fyto-) morfná architektúra 

 

Uvedomiť si  vnútornú štruktúru tela, domu 

a mesta. 

Rozvíjať technické myslenie. 

Skúmať možností analógie a jej kritika. 

Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi Rozvíjať tvorivosť. Umožniť posun tvaro-

vosti z jednej oblasti do inej. 

Podporovať fantastické a „patafyzické“ 

nápady 

 

Dizajn inšpirovaný telesnými funkciami 

Dizajn inšpirovaný slovom (názvom) 

Bábkarstvo Objavovať nové technické možnosti. 

Získať záujem o tradície ľudového remesla. 

 

Bábkarstvo 

Bábkarstvo 

Hrnčiarstvo 

Drotárstvo 
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Maľovanie prostredníctvom počítača 

 

Osvojiť si techniky kreslenia a maľovania  

v počítači. 

Získať úplnejší pohľad na výtvarné vyjadro-

vacie prostriedky prostredníctvom nového 

média. 

Maľovanie prostredníctvom počítača 

Syntéza rôznych typov obrazu a zámena 

prvkov kompozície 

Krajina 

Pochopiť špecifické výrazové prvky žánru. 

Realizovať hry s absurditou. 

Syntéza rôznych typov obrazu a zámena 

prvkov kompozície 

Zátišie 

Syntéza rôznych typov obrazu a zámena 

prvkov kompozície 

Portrét 

Hudba ako obraz tónov, farebné tóny, 

farebné stupnice 

Hľadať vzťah medzi zvukovými a farebnými 

tónmi. 

Spontánne hľadať harmóniu. 

Hmat vo vzťahu k priestoru 

 

Zobraziť priestorový útvar len pomocou 

hmatu, orientovať sa v priestore. Určiť 

pasticitu rôznych materiálov a tvarov, spoznať 

tvar predmetu na základe hmatového 

vnímania afektívny: reagovať na hmatové 

podnety, akceptovať handicapovaných ľudí. 

Podnety vlastivedy: mapa ako výtvarný 

prejav 

 

Rozvíjať obrazotvornosť pri špecifickom 

druhu zobrazovania. 

 

Výtvarná reakcia na pamiatku (monument) 

obce 

 

Rozvíjať vzťah k pamiatkam a k histórii 

svojho najbližšieho okolia. Zaujať  vlastný 

výtvarný komentár, uvedomiť si výtvarnú 

zaujímavosť pamiatky. 

Atribúty ikonografie v bájke 

 

Poznať pojem ikonografia. Rozvíjať zmysel 

pre rozmanitosť výtvarného prejavu. 

Kreslenie podľa pokynov Rozvíjať obrazotvornosť, vizuálnu fantáziu  

a domýšľavosť pri špecifickom druhu 

zobrazovania. 

Koláž doplniť o výtvarný komentár. 

 

Učebné zdroje 

 

edukačné DVD, encyklopédie a rôzna odborná literatúra s danou tematikou, internet, časopisy, 

galérie, múzea (A. Warholla v Medzilaborciach) , kultúrne strediská v blízkych mestách, 

nástenky, letáky, obrazy, postery, počítač, predajne výtvarných potrieb 
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Hodnotenie predmetu 

 

Žiaci budú hodnotení slovne na základe ústnych odpovedí a na základe aktívneho a tvorivého 

prístupu na jednotlivých hodinách v znení Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy.  

 

Ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie žiaka, v ktorom učiteľ poskytne žiakovi 

primeranú spätnú väzbu o aspektoch jeho činnosti.  

 Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Berieme ohľad na to, že výtvarný prejav 

súvisí s fantáziou, záujmami a intímnym svetom žiaka.  

  

Kritériá hodnotenia:  

zvládnutie výtvarnej techniky,  

- originalita prevedenia,  

- snaha,  

- prístup k práci,  

- osobnostné predpoklady,  

- umelecký dojem,  

- prístup k plneniu povinností (nosenie pomôcok),  

- vytrvalosť, vynakladanie úsilia, schopnosť dokončiť prácu.  

Každému žiakovi ohodnotiť minimálne 4 práce za polrok. Hodnotenie má predovšetkým 

pozitívne motivovať žiaka a má brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus.  

Žiaci si počas školského roka vytvárajú portfólio. 

 

4.8 Zdravie a pohyb 

 

4.8.1 Telesná a športová výchova  

 

ISCED   1 

Ročník:               4. 

Počet hodín ročne 66 

Počet hodín týždenne  2  

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 
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sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet telesná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej 

školy pod číslom  2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova: témy: Atletika, tenis, futbal – starostlivosť a ochrana prostredia 

športového areálu školy, jeho využívanie pre športové účely, relaxačné účely, skrášľovanie 

športových zón elementárnou činnosťou žiakov pod vedením učiteľa – zber a separácia odpadu 

z trávnatej a antukovej plochy. Hygiena po ukončení športových aktivít. 

Multikultúrna výchova: témy: Basketbal, hádzaná, florbal - kolektívnosť pri športových hrách, 

rešpektovanie súpera, spoluhráčov, učiteľa. 

Mediálna výchova: témy: Loptové hry - Propagácia športu medzi spolužiakmi, rovesníkmi, 

informovanosť prostredníctvom násteniek, školského rozhlasu, médií. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: témy: Testy telesnej zdatnosti a Eurofit – podpora súťaživosti, 

rozvoj morálno – vôľových vlastností športovca, rozvoj pohybových schopností a zručností, 

upevňovanie návykov zdravého životného štýlu. 

Dopravná výchova: témy: Didaktické hry – pohyb po cestných komunikáciách, pravidlá cestnej 

premávky a ich znalosť z pohľadu chodca a cyklistu. 

Ochrana života a zdravia: témy : Atletika, gymnastika – vypestovanie si návykov k zdravému 

životnému štýlu, správnej životosprávy, bezpečnosti pri športových aktivitách a disciplíne. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  

témy: Basketbal, hádzaná – spoločná hra chlapcov a dievčat, zaradenie v družstvách, 

rešpektovanie opačného pohlavia a úcta k opačnému pohlaviu, nezištná pomoc spolužiakom. 

 

Obsah predmetu 

 

1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

2. Manipulačné pohybové a prípravné športové hry 

3. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

4. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

5. Psychomotorické cvičenia a hry 

 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Základné pojmy Základné poznatky 

Základné 

pohybové aktivity 

Rad, zástup, druž-

stvo, základné 

povely poradovej 

prípravy 

Zásady bezpečného a 

účelného pohybu po 

telocvični 

Aktivity na 

precviče-nie pojmov 

porado-vej prípravy 

Správne pomenovať 

poradové cvičenia 

realizované vo výučbe 
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Náčinie - lopta, 

lop-tičky, švihadlá, 

kru-hy, ..., pravidlá 

hry, hráč, 

spoluhráč, súper, 

kapitán, rozhodca 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj po-

hybových schop-

ností a zruč., pre 

zábavu a zdrav. 

Hry so zameraním 

na manipuláciu s 

rôznym tradičným, 

ale i netradičným 

náčiním 

Pomenovať a poznať hry 

a herné činnosti, 

aplikovať v hre do-

hodnuté pravidlá, ukázať 

a uplatniť správnu 

techniku manipul.s 

náčiním 

Náčinie - lietajúci 

tanier, tenisové, 

bedmintonové 

rakety, ..., pravidlá 

hry, hráč, spolu-

hráč, súper, kapi-

tán, rozhodca 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj po-

hybových schop-

ností a zruč., pre 

zábavu a zdrav. 

Hry so zameraním 

na manipuláciu s 

rôznym tradičným, 

ale i netradičným 

náčiním 

Pomenovať a poznať hry 

a herné činnosti, 

aplikovať v hre do-

hodnuté pravidlá, ukázať 

a uplatniť správnu 

techniku manipul.s 

náčiním 

Hry v prírode 

Hygiena, pravidlá 

pohybu a bezpeč-

nosti pri aktivitách 

v prír.,význam po-

bytu a pohybu v 

prírode 

Chôdza a jej rôzne 

druhy a spôsoby 

vzhľadom k povr-

chu a terénu; 

jazda, hry a súťaže 

na kolobežke 

Ukázať správne technické 

prevede-nie realizovaných 

po-hybových zručností, 

uplatniť ich prvky v 

hrách, súťažiach ap. 

Rytmika, tanec - 

druhy, tanečný 

krok, motív 

Význam pohybovej 

kultúry pri realizácii 

pohybových čin-

ností - akcent na 

správne držanie tela 

Tanečná chôdza, 

beh, skoky, posko-

ky so zameraním na 

správne držanie tela 

Správne pomenovať 

tanečné kroky, zladiť 

pohyby, chôdzu, sko-ky a 

beh s rytmom navodeným 

potles-kom, zvukovým 

signálom, hudbou 

Názvy častí, polôh 

tela, správne 

držanie tela 

Význam pohybu a 

cvičenia pre zdravý 

vývin, reakcia orga-

nizmu na pohybo-vú 

aktivitu, správne 

dýchanie pri cviče-ní 

i každodenných 

aktivitách 

Koordinačné 

cvičenia a hry 

Pomenovať a ukázať 

základné polohy te-la, 

prežívať pocity ra-dosti z 

pohybu, poz-nať 

jednoduché tes-ty na 

posudzovanie držania tela, 

dýchan. 

Skok, žinenka, 

mostík 

Základy správnej 

techniky skoku do 

diaľky z miesta, 

s rozbehom 

Skok do diaľky 

Ukázať správne tech-

nické prevedenie skoku 

do diaľky z miesta, s 

rozbehom 
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Pohybová hra, hráč, 

spoluhráč, súper, 

kapitán, rozhodca, 

pravidlá hry, útok, 

útočník, obrana, 

obranca, ... 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj pohy-

bových schopností 

alebo zručností,pre 

zábavu a zdravie 

Pohybové hry za-

merané na rozvoj 

pohybových schop-

ností (kondičných, 

koordinačných) 

Pomenovať a poznať hry 

herné činnosti 

jednotlivca,aplikovať v 

hre dohodnuté pra-

vidlá,využiť naučené 

zručnosti v rôznom 

prostredí a v živote 

Pohybová hra, hráč, 

spoluhráč, súper, 

kapitán, rozhodca, 

pravidlá hry, útok, 

útočník, obrana, 

obranca, ... 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj pohy-

bových schopností 

alebo zručností,pre 

zábavu a zdravie 

Pohybové hry za-

merané na rozvoj 

pohybových schop-

ností (kondičných, 

koordinačných) 

Pomenovať a poznať hry 

herné činnosti, názvy hier, 

aplikovať v hre dohodnuté 

pra-vidlá,využiť naučené 

zručnosti v rôznom 

prostredí a v živote 

Pohybová hra, hráč, 

spoluhráč, súper, 

kapitán, rozhodca, 

pravidlá hry, útok, 

útočník, obrana, 

obranca, ... 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj pohy-

bových schopností 

alebo zručností,pre 

zábavu a zdravie 

Pohybové hry 

zamerané na rozvoj 

pohybových 

schopností 

(kondičných, 

koordinačných) 

Pomenovať a poznať hry 

herné činnosti, názvy hier, 

aplikovať v hre dohodnuté 

pra-vidlá,využiť naučené 

zručnosti v rôznom 

prostredí a v živote 

Rytmika, fantázia 

pri pohybovej 

činnosti 

Význam pohybovej 

kultúry pri realizácii 

pohybových čin-

ností - akcent na 

správne držanie tela 

Rytmizované pohy-

by s využitím hudby 

alebo rôznych jed-

noduchých hudob-

ných nástrojov 

Ukázať správne technické 

prevede-nie rytmických 

cviče-ní, uplatniť prvky 

ryt-miky v hudobno-po-

hybových,tanečných a 

dramatic. hrách 

Názvy častí, polôh 

tela, správne 

držanie tela 

Význam pohybu a 

cvičenia pre zdravý 

vývin, reakcie orga-

nizmu na pohybo-vú 

aktivitu, správne 

dýchanie pri cviče-ní 

i každodenných 

aktivitách 

Relaxačné cvičenia 

a hry 

Pomenovať a ukázať 

základné polohy te-la, 

prežívať pocity ra-dosti z 

pohybu, poz-nať 

jednoduché tes-ty na 

posudzovanie svojej 

flexibility, drža-nia tela, 

dýchania 

Kotúľ, gymnastické 

náradie - žinenka 

Základy správnej 

techniky kotúľa 

vpred 

Kotúľ vpred 

Správne pomenovať a 

technicky správne 

previesť kotúľ vpred, 

uplatniť gymnastické 

zručnosti v hrách 
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Kotúľ, gymnastické 

náradie - žinenka 

Základy správnej 

techniky kotúľa vzad 
Kotúľ vzad 

Správne pomenovať a 

technicky správne 

previesť kotúľ vzad, 

uplatniť gymnastické 

zručnosti v hrách 

Pohybová hra, hráč, 

spoluhráč, súper, 

kapitán, rozhodca, 

pravidlá hry, útok, 

útočník, obrana, 

obranca, ... 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj pohy-

bových schopností 

alebo zručností,pre 

zábavu a zdravie 

Pohybové hry 

zamerané na rozvoj 

pohybových 

schopností 

(kondičných, 

koordinačných) 

Pomenovať a poznať hry 

herné činnosti, názvy hier, 

aplikovať v hre dohodnuté 

pra-vidlá,využiť naučené 

zručnosti v rôznom 

prostredí a v živote 

Guľovanie, 

sánkovanie, 

kĺzanie, stavby zo 

snehu 

Hygiena, pravidlá 

pohybu a bezpeč-

nosti pri realizácii 

aktivít v prír.,výz-

nam pobytu a 

pohybu v prírode 

Hry v snehu, guľo-

vanie, stavanie zo 

snehu, sánkovanie, 

kĺzanie na klzákoch 

Ukázať správne technické 

prevede-nie realizovaných 

pohyb.zručností, uplatniť 

ich prvky v hrách, 

súťažiach ap. 

Guľovanie, 

sánkovanie, 

kĺzanie, stavby zo 

snehu 

Hygiena, pravidlá 

pohybu a bezpeč-

nosti pri realizácii 

aktivít v prír.,výz-

nam pobytu a 

pohybu v prírode 

Hry v snehu, guľo-

vanie, stavanie zo 

snehu, sánkovanie, 

kĺzanie na klzákoch 

Ukázať správne technické 

prevede-nie realizovaných 

pohyb.zručností, uplatniť 

ich prvky v hrách, 

súťažiach ap. 

Stojka, 

gymnastické 

náradie - žinenka 

Základy správnej 

techniky stojky na 

lopatkách 

Stojka na lopatkách 

Ukázať správne technické 

prevede-nie stojky na 

lopat-kách, uplatniť gym-

nastické zručnosti v 

hrách, súťažiach ap. 

Rytmika, tanec, 

pohybová 

tvorivosť, fantázia 

pri pohybovej 

činnosti 

Význam pohybovej 

kultúry pri realizácii 

pohybových čin-

ností - akcent na 

správne držanie tela 

Pohybová improvi-

zácia na hudobné 

motívy, alebo 

zadané témy 

Uplatniť prvky rytmi-ky a 

tanca v hudob-no-

pohybových, tanečných a 

drama-tických hrách, i pri 

iných pohybových 

činnostiach 
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Názvy častí, polôh 

tela, správne 

držanie tela 

Význam pohybu a 

cvičenia pre zdravý 

vývin, reakcie orga-

nizmu na pohybo-vú 

aktivitu, správne 

dýchanie pri cviče-ní 

i každodenných 

aktivitách 

Relaxačné cvičenia 

a hry 

Pomenovať a ukázať 

základné polohy te-la, 

prežívať pocity ra-dosti z 

pohybu, poz-nať 

jednoduché tes-ty na 

posudzovanie svojej 

flexibility, drža-nia tela, 

dýchania 

Skok, poskok,obrat, 

výskok, zoskok, 

gymnastické nára-

die - žinenka, mos-

tík, švédska debna 

Základy správnej 

techniky 

gymnastických 

cvičení 

Obraty, poskoky, 

skoky, výskoky, 

zoskoky 

Ukázať správne technické 

prevede-nie 

gymnast.cvičení, ich 

uplatnenie v hrách, 

súťažiach ap. 

Lezenie, plazenie, 

šplhanie, tyč, lano, 

gymnastické  

náradie - rebriny, 

žinenka, lavička 

Základy správnej 

techniky lezenia, 

plazenia, šplhania sa 

Lezenie, plazenie, 

šplhanie 

Ukázať správne technické 

prevede-nie 

gymnast.cvičení, ich 

uplatnenie v hrách, 

súťažiach ap. 

Pohybová hra, hráč, 

spoluhráč, súper, 

kapitán, rozhodca, 

pravidlá hry, útok, 

útočník, obrana, 

obranca, ... 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj pohy-

bových schopností 

alebo zručností,pre 

zábavu a zdravie 

Pohybové hry za-

merané na precvi-

čovanie osvojova-

ných si elementár-

nych pohybových 

zručností rôzneho 

charakteru (gym-

nastických, atlet...) 

Pomenovať a poznať hry 

herné činnosti, názvy hier, 

aplikovať v hre dohodnuté 

pra-vidlá,využiť naučené 

zručnosti v rôznom 

prostredí a v živote 

Tnečný krok, mo-

tív, pohybová tvori-

vosť, fantázia pri 

pohybovej činnosti, 

taneč.improvizácia 

Význam pohybovej 

kultúry pri realizácii 

pohybových čin-

ností - akcent na 

správne držanie tela 

Tanečná improvizá-

cia na základe nau-

čených tanečných 

krokov, motívov, 

väzieb 

Uplatniť prvky rytmi-ky a 

tanca v hudob-no-

pohybových, ta-nečných a 

dramat. hrách, i pri iných 

pohyb.činnostiach 

Turistika, jej druhy 

a formy 

Hygiena, pravidlá 

pohybu a bezpeč-

nosti pri realizácii 

aktivít v prír., výz-

nam pobytu a 

pohybu v prírode 

Chôdza a jej rôzne 

druhy a spôsoby 

vzhľadom k 

povrchu a terénu 

Uplatniť prvky sezónnych 

pohybových činností v 

hrách 
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Názvy častí, polôh 

tela, správne 

držanie tela 

Význam pohybu a 

cvičenia pre zdravý 

vývin, reakcie orga-

nizmu na pohybovú 

aktivitu, správne 

dýchanie 

Aktivity zamerané 

na rozvoj dýchania 

Pomenovať a ukázať 

základné polohy te-la, 

prežívať pocity ra-dosti z 

pohybu, poz-nať 

jednoduché tes-ty na 

posudzovanie svojej 

flexibility, drža-nia tela, 

dýchania 

Hra, hráč, spolu-

hráč, súper, kapi-

tán, rozhodca, 

pravidlá hry, ihris-

ko, bránka, kôš,... 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj pohy-

bových schopností 

alebo zručnos., pre 

zábavu a zdravie 

Prípravné športové 

hry zamerané na 

futbal, basketbal, 

hádzanú, volejbal a 

tenis 

Pomenovať a poznať hry 

a herné činnosti, 

aplikovať v hre do-

hodnuté pravidlá, u-kázať 

a uplatniť správnu 

techniku manipul.s 

náčiním 

Hra, hráč, spolu-

hráč, súper, kapi-

tán, rozhodca, 

pravidlá hry, ihris-

ko, bránka, kôš,... 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj pohy-

bových schopností 

alebo zručnos., pre 

zábavu a zdravie 

Prípravné športové 

hry zamerané na 

futbal, basketbal, 

hádzanú, volejbal a 

tenis 

Pomenovať a poznať hry 

a herné činnosti, 

aplikovať v hre do-

hodnuté pravidlá, u-kázať 

a uplatniť správnu 

techniku manipul.s 

náčiním 

Hra, hráč, spolu-

hráč, súper, kapi-

tán, rozhodca, 

pravidlá hry, ihris-

ko, bránka, kôš,... 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj pohy-

bových schopností 

alebo zručnos., pre 

zábavu a zdravie 

Prípravné športové 

hry zamerané na 

futbal, basketbal, 

hádzanú, volejbal a 

tenis 

Pomenovať a poznať hry 

a herné činnosti, 

aplikovať v hre do-

hodnuté pravidlá, u-kázať 

a uplatniť správnu 

techniku manipul.s 

náčiním 

Rytmika, tanec, ta-

nečný krok, motív, 

pohybová 

tvorivosť, fantázia 

pri pohybo-vej 

činnosti, taneč-ná 

improvizácia 

Význam pohybovej 

kultúry pri realizácii 

pohybových čin-

ností - akcent na 

správne držanie tela 

Tanečná improvizá-

cia na základe nau-

čených tanečných 

krokov, motívov, 

väzieb 

Uplatniť prvky rytmi-ky a 

tanca v hudob-no-

pohybových, ta-nečných a 

dramatic-kých hrách, no i 

pri iných pohybových 

činnostiach 

Názvy častí, polôh 

tela, správne 

držanie tela 

Význam pohybu a 

cvičenia pre zdravý 

vývin, reakcie orga-

nizmu na pohybo-vú 

aktivitu, správne 

dýchanie pri cviče-ní 

Strečingové 

(naťahovacie) 

cvičenia 

Pomenovať a ukázať 

základné polohy te-la, 

uplatniť prvky 

psychomotorických hier, 

prežívať pocity radosti z 

pohybu 
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i každodenných 

aktivitách 

Chôdza, beh, 

lifting, skipping, 

zakopáva-nie, 

poskoky, práca rúk 

Základy správnej 

techniky behu 
Bežecká abeceda 

Správne pomenovať a 

ukázať správne technické 

prevede-nie 

jednotl.prvkov bežeckej 

abecedy 

Chôdza, beh, štart, 

cieľ 

Základy správnej 

techniky behu 
Rýchly beh 

Správne pomenovať a 

ukázať správne technické 

prevede-nie štartu a 

rýchleho behu 

Chôdza, beh, 

vytrvalosť, štart, 

cieľ 

Základy správnej 

techniky behu 
Vytrvalostný beh 

Správne pomenovať a 

ukázať správne technické 

prevede-nie štartu a 

vytrva-lostného behu 

Hod 
Základy správneho 

hodu loptičkou 
Hod loptičkou 

Správne pomenovať a 

ukázať správne technické 

prevede-nie hodu 

loptičkou 

Pohybová hra, hráč, 

spoluhráč, súper, 

kapitán, rozhodca, 

pravidlá hry, útok, 

útočník, obrana, 

obranca, ... 

Pravidlá, správna 

technika herných 

činností, význam 

hier na rozvoj pohy-

bových schopností 

alebo zručností,pre 

zábavu a zdravie 

Pohybové hry za-

merané na precvi-

čovanie osvojova-

ných si elementár-

nych pohybových 

zručností rôzneho 

charakteru (gym-

nastických, atlet...) 

Pomenovať a poznať hry 

herné činnosti, názvy hier, 

aplikovať v hre dohodnuté 

pra-vidlá,využiť naučené 

zručnosti v rôznom 

prostredí a v živote 
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Turistika, jej druhy 

a formy, výstroj, 

turistický chodník, 

značka 

Hygiena, pravidlá 

pohybu a bezpeč-

nosti pri realizácii 

aktivít v prír., o 

význame pobytu a 

pohybu v prírode 

Chôdza a jej rôzne 

druhy a spôsoby 

vzhľadom k 

povrchu a terénu 

Uplatniť prvky sezónnych 

pohybových činností v 

hrách 

 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Učiteľ pri kontrolnej činnosti:  

 pozitívne hodnotí individuálne zlepšovanie žiaka 

 vytvára pozitívnu atmosféru, najmä citlivým prístupom ku žiakom s menej dobrými 

športovými výsledkami 

 aktívne zapája žiakov do kontrolnej činnosti, 

 eviduje a vyhodnocuje základné údaje získané kontrolnou činnosťou, 

 vytvára vlastnú pohybovú identitu u žiaka, pozná základné prostriedky rozvíjania 

pohybových schopností a osvojenie pohybových zručností,  

 viesť žiaka k pozitívnemu vzťahu k sebe a iným, objektívne zhodnotiť svoje prednosti 

a nedostatky, rozvíjať kompetenciu sebaovládania, efektívne pracovať v kolektíve, 

nevytvárať bariéry medzi vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou 

výkonnosti žiakov, zapájať žiakov do školskej záujmovej a mimoškolskej 

telovýchovnej, športovej činnosti, dodržiavať princípy fair – play, vedieť zvíťaziť, ale 

i prijať prehru v športovom zápolení, uznať kvality súpera. 

 

Žiak bude hodnotený priebežne, bude používané sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka.  

- slovné hodnotenie  

- hodnotenie symbolmi  

- praktické hodnotenie  

- hodnotenie výkonnostného rastu formou tabuľky 

 

Učebné zdroje  

 

SIVÁK,J. a kol.: Metodická príručka – telesná výchova I. st. ZŠ. Bratislava: SPN, 1998. 

ISBN: 80-08-02705-3  

 Internet – webové stránky. 

 

 


