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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     

 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 

 rozdeľovať hlásky na párové znelé, 

párové neznelé, nepárové znelé,  

 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   

 druhy zámen (osobné, 

privlastňovacie) 

 

  

 číslovky: základné a radové    

 

 

 

 slovesá  

 gramatické kategórie slovies  

 časovanie slovies  

 

 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,  

 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  

  

 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 



 spojky   

 najfrekventovanejšie spojky (a, ale, 

keď, aby, že ...)  

 častice a citoslovcia 

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    

 

 

 kľúčové slová    

 

 

 

 

 osnova v umeleckom a náučnom texte 

(písomne)   

 

 tvorivé písanie 

 vysvetliť pojem umelecký a vecný 

text,  

 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.  
         Metódy a formy vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i 

písomnom prejave sú rôzne . Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh 

učiva, s ohľadom na toho ktorého žiaka. Tvorivosť je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v 

didaktike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa. Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je 

správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento 

proces by sa mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho 

usporiadania.  

          Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak 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.  

 

Odporúčame používať: 

- 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). 

 

Mimoriadny dôraz kladieme na metódy a formy. Prostredníctvom moderných vyučovacích 

prostriedkov maximálne aktivizovať žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich 

slovnú zásobu a stimulovať k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne 

interaktívne postupy učenia tak, aby každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom. Pri 

vytváraní modelových situácii je vhodné okrem racionálnych postupov používať aj rôzne 

imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa  

Nové moderné metódy:      

- dramatizácia, vyučovanie hrou cez didaktické hry 

- motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si 

vyžadujú aktivitu a riešenie zo strany žiaka) 

- motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohlo dieťa pochváliť, 

hodnotiť najmä významné veci 

- viac odmeňovať ako kritizovať, používanie spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly, 

tlieskanie, slovné a individuálne hodnotenia) 

- metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu 

žiaka v určitých časových obdobiach. 

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 

- Ochrana života a zdravia: gramatika: S: Reprodukcia;  Vybrané slová, pravopis 

slov s i/í a y/ý po obojakej spoluhláske – P, R; Delenie hlások podľa znelosti; 

Priama reč; Prídavné mená; Príslovky 

- Čítanie – Bájka o elektrickom drôte; Mama, urob iné ticho; O korytnickej liečivej 

vode; 

- Dopravná výchova- výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: gramatika: S: 

Diskusia názor; Slovesá 

- Čítanie – Píšťalkár a autá 

- Multikultúrna výchova:  gramatika: S: Umelecký a vecný text; Slovné druhy; 

Prídavné mená 

- Mediálna výchova: gramatika: S: Cielený rozhovor, interview; S: Opis literárnej 

postavy; S: Reprodukcia; Opakovanie učiva 4.ročníka 

- Čítanie – O hre so slovami a písmenami; O rímskom divadle; O filmoch; 

O televízii; O hudbe, zvukoch a tichu; O maliaroch, obrazoch a komikse; Autorské 

rozprávky 

- Regionálna výchova a ľudová kultúra: gramatika: Vybrané slová, pravopis slov 

s i/í a y/ý po obojakej spoluhláske – V, Z 

- Čítanie – O prísloviach a porekadlách 

- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: gramatika: S: Plagát; Opakovanie učiva 

4.ročníka 

- Čítanie – Ako sa maľuje na stenu 

- Výchova k manželstvu a rodičovstvu: S: Umelecký a vecný text; Podstatné mená; 

Rozprávka o tatových básňach; Vranka Danka a   najcennejšie veci na svete; 

Mama, urob iné ticho 

- Finančná gramotnosť: V téme Číslovky charakterizovať peniaze, špecifikovať 

bohatstvo a chudobu v súvislosti s osobnými a rodinnými potrebami, hospodárenie 

a plánovanie s financiami, sporenie. 

- 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. 

 

 

Hodnotenie  

Slovenský jazyk a literatúra sa na I. stupni klasifikuje známkami 1-5. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Metodického pokynu na 

hodnotenie žiakov základných škôl č.22/2011. 

Učiteľ si v priebehu šk.roka  zaznamenáva úroveň žiackych  prejavov, jeho vedomostí, 

predovšetkým vyzdvihuje žiakove klady, ale súčasne taktne usmerňuje žiaka v ďalšom 

postupe v učení so zameraním na zvýšenie úsilia s cieľom získať lepšie poznatky. Hodnotí 

nie len vedomosti a schopnosti žiaka, ale prejavy jeho úsilia a svedomitosti pri  učení, 

aktivitu a tvorivosť, samostatnosť v práci.  

 

Klasifikujú sa: 

- krátke písomné práce, kontrolné diktáty - zaradí učiteľ podľa potreby 

- kontrolné práce spravidla po každom tematickom celku 

- ústne skúšanie – individuálne podľa potreby 

- vstupný i výstupný test , vstupný i výstupný diktát  

 

Súhrnná klasifikácia nie je len priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita 

žiaka, miera osvojenia kľúčových kompetencií  a iné. 

 

Písanie nie je hodnotené známkou. Žiaka pomocou vhodných metód nabádane, 

vysvetľujeme, učíme robiť čo najprehľadnejší záznam. Uplatňujeme rôzne formy hodnotenia 

– sebahodnotenie, formatívne, priebežné, svojprávne – žiak zodpovedá sám za seba. 

Nácvičné diktáty nie sú hodnotené známkou.  

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov :  počet: 10  

Zameranie:  

 

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ ( vstupný ) 

2. Vybrané slová po b, m 

3. Vybrané slová po p, r  

4. Vybrané slová po s, v, z  

5. Spodobovanie  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Vlastné podstatné mená  

8. Ohybné slovné druhy  

9. Neohybné slovné druhy  

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ   ( výstupný ) 

 

DIKTÁT 

 znaky na opravu diktátu – prerokovať, ukázať a vysvetliť na 1. ZRŠ 

 oprava diktátu  -  známka :  1 – 2 – 3 oprava chybného slova 

 známka :   4 – 5 – opis celého diktátu 

 stupnica hodnotenia od 11 chýb  = 5 

 vstupný, výstupný diktát  písať na samostatné papiere 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:  

0 – 1 chyba = 1  

2 – 4 chyby = 2  



5 – 7 chýb = 3  

8 – 10 chýb = 4  

11 a viac chýb = 5   

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal 

ríchly krok – (1 chyba).   

 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:  

4. ročník :  40 – 50 plnovýznamových slov  

 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

 

Stupnica  na hodnotenie písomných prác 

 

 

Hodnotenie písomných prác – v % 

 

 

Známka : 

100   -   90 % 1 

89    -   75 % 2 

74    -   50 % 3 

49    -   30 % 4 

29  a menej 5 

 

 

Učebné zdroje 

 

UČEBNICA:    

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl, Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová, ISBN: 978-80-

8180-087-0,  Taktik, s. r. o., 2019 

Čítanka pre 4. ročník základných škôl, Mgr. Zuzna Hirschnerová, PhD.,Mgr. Miloš 

Ondráš,PhD., ISBN 978-80-07-01925-6, Príroda s.r.o.,2011 

 

 

 Pracovné zošity – podľa ponuky a výberu učiteľa 

 Doplnkové učebné texty – podľa výberu učiteľa 

 Detské časopisy  ( podľa výberu učiteľa ) 

 Mimočítanková literatúra – ponuka z knižnice ( podľa voľby učiteľa ) 

 Internet–webové stránky s obsahom SJL 

 

4.1.2 Anglický jazyk 

 

ISCED   1 

Ročník:             4. 

Počet hodín ročne 99 

Počet hodín týždenne  3  

 

Vo 4.  ročníku vyučujeme predmetu ANJ s časovou dotáciou 3 hodiny týždenne podľa ŠVP.  

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne 

s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť 

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

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

vzdelávania. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

 

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.  

- Hlavným cieľom vyučovania anglického jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Nie je 

potrebné opravovať jazykové chyby spôsobom, ktorý narúša komunikáciu a znižuje radosť 

žiakov z nej.  

- Vyučovací proces pozostáva z opakovania a preberania nového učiva vo vyváženom 

pomere.  

 

 

Prehľad kompetencií a funkcií jazyka pre úroveň A1 

 

Kompetencie Funkcie 

1.Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou 

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie 

Rozlúčiť sa 

2. Vypočuť si a podať informácie Informovať sa  

3. Vybrať si z ponúkaných možností Identifikovať  

Opísať  

4. Vyjadriť názor Vyjadriť názor  

5. Vyjadriť vôľu Vyjadriť želania  

6. Vyjadriť schopnosť Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť 

7. Vyjadriť pocity Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
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8. Predstaviť záľuby a vkus Vyjadriť, čo uprednostňujem 

9. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

 

10. Dať ponuku a reagovať na ňu Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť 

 Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil 

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 

urobili 

Ponúknuť pomoc  

Odpovedať na návrh 

11. Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať 

12. Telefonovať Začať rozhovor  

Ukončiť rozhovor 

25. Porozprávať príbeh Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť 

 

 

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 
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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 
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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 
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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 
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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: "Práca v ZOO" 

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom úloh 

zameraných na rozvíjanie jednotlivých zručností 
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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 
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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 



 21  

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 
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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. lekcicie 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 práce: 

Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť žiaka cieľovému jazyku zo strany 

učiteľa a vyukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.) Vyučovať v  

malej komunite s využitým rôznych foriem práce.  

 
Metóda je pedagogická - špecifická didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania , 

rozvíjajúca vzdelanostný profil žiaka , súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle 

vzdelávacích i výchovných cieľov v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi. 

 

Pomocou správne zvolených metód treba vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dieťa môže 

učiť s radosťou bez strachu a stresu, treba využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a 

jeho prirodzenú zvedavosť, treba zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu sa učiť 

za pomoci všetkých zmyslov, treba dieťa naučiť sa reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho 

používať a postupne sa v jazyku osamostatniť.   

 

Metódy práce 

 výklad 
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 motivačné metódy rozhovoru 

 reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva 

 demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy  

 dramatizačné metódy 

 interaktívne metódy 

 heuristické metódy projektovej práce 

 problémová 

 

Formy práce 

 individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry 

 práca vo dvojici 

 frontálna výučba 

 práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom 

a internetom 

 

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, 
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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 
 

Učebný predmet matematika vo 4. ročníku základnej školy je založený na realistickom 

prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností 

žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v 

reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú 
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získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným 

matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a 

pre celoživotné vzdelávanie. 

 

 

Učebný predmet matematika vo 4. ročníku základnej školy zahŕňa: 

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi 

rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, 

pracovnom a pod.), 

 vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného 

myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického 

myslenia, 

 súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria 

východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka, 

 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 

 

Vzdelávací obsah matematiky vo 4. ročníku základnej školy je rozdelený na päť tematických 

okruhov. 

1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,  

2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

3. Geometria a meranie , 

4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

5. Logika, dôvodenie, dôkazy 

 

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva vo 4. 

ročníku ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s 

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

 

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

v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. 

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

diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú. 

 

V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary 

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

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

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

metrické úlohy z bežnej reality. 

 

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov vo 4. ročníku ZŠ je Kombinatorika, 

pravdepodobnosť a štatistika. Tento tematický okruh v 3. ročníku ZŠ sa objavuje len v 

podobe úloh. Žiaci takéto úlohy vo 4. ročníku ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s 

konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel 

(usporiadavajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a 

zaznamenávajú ich. 

 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy vo 4. ročníku ZŠ sa objavuje tiež len v podobe 

úloh. Žiaci riešia úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané 

výroky z matematiky a zo životných situácií. 
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Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania :   

 

Cieľom učebného predmetu matematika vo 4. ročníku základnej školy je rozvoj tých 

schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie poznatkov. Na 

dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód 

zodpovedajúcich veku žiakov. 

 

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

zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 

 Vekuprimerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia 

postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov 

a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov 

ako prostriedkov pri riešení úloh. 

 V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických 

výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov. 

 Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. 

 Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a 

realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, 

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

 Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie 

reálnej situácie, tvorby matematických modelov a tým k ich poznaniu, že realita je 

zložitejšia ako jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi. 

 Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní 

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

spracovaniu a uloženiu informácií. 

 Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k 

aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu 

relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa. 

 Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a 

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

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá 

sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte. 

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

ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

 Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám. 

 Permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, 

medzi inými aj našim Slovenskom. 

V  rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej 

a kumunikačnej oblasti,  v IKT, v osobnej i občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej 

a kompetenciu učiť sa.  

 

Prierezové témy: 

Environmentálna výchova:  Počítanie spamäti. Automatizácia spojov Propedeutika úloh na 

násobenie s kombinatorickou motiváciou, Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu:  
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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. 

 

 
Rozsah vyučovacieho predmetu : 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 (45 hodín) 

Násobenie a delenie v obore násobilky (35 hodín) 

Geometria a meranie (27 hodín) 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (19 

hodín) 

 

O b s a h o v ý š t a n d a r d V ý k o n o v ý š t a n d a r d 
Žiak na konci štvrtého ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 

 Sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, 

rozdiel 

 Pamäťové sčítanie a odčítanie: 

- aktívne v komunikácii používať pojmy 

sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel, 

- sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti, 
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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 sprechodom cez 

základ 10 

 Sčítanie troch a viacerých 

prirodzených čísel 

 Sčítanie a odčítanie s využitím 

kalkulačky 

 Zátvorky, význam zátvoriek, počítanie 

úloh sozátvorkami 

 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) 

 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 

- 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 neprázdnymprienikom, 

- pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade 

potreby jednotlivé elementy postupu riešenia, 

- zmatematizovať primerané reálne situácie. 

 Násobenie a delenie vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore 
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použitímzautomatizovaného spoja 

 Činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel 

 Niekoľkokrát viac, niekoľkokrát 

menej 

 Komutatívnosť ako vlastnosť 

násobenia (napropedeutickej 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: čítanietextu slovnej úlohy, s 

porozumením, zápis, 

grafickéznázornenie slovnej úlohy, 

formulácia a vyriešenie 

 matematickej úlohy, kontrola 

správnosti riešenia,odpoveď 

 Geometrické modely zlomkov: 

úsečkový model, kruhový model, 

obdĺžnikový model (napropedeutickej 

úrovni) 

násobilkydo 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 vobore 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 

numerickémupríkladu na násobenie a delenie 

v obore násobilky do100, 

- 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, 

- znázorniť na primeranom geometrickom 

modeli danú časť celku (polovicu, tretinu, 

štvrtinu, ...). 

 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, 

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, ...), 
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päťuholníka, 

 Označenie vrcholov mnohouholníka 

veľkými tlačenými písmenami 

 Protiľahlé a susedné strany 

 Uhlopriečka 

 Vlastnosti rovinných geometrických 

útvarov: počet strán, počet vrcholov, 

dĺžky susedných aprotiľahlých 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 jehostrán 

 Súčet, rozdiel dĺžok úsečiek; násobok 

dĺžky úsečky 

 Obvod štvorca, obdĺžnika a 

trojuholníka (na propedeutickej 

úrovni) ako súčet dĺžok strán 

 Stavba telies z kociek podľa vzoru a 

podľa plánu (obrázka). 

 Kreslenie plánov stavieb z kociek. 

- 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, 

- 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. 

 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 

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, 
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finančnej gramotnosti - 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. 

 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Pri hodnotení písomných prác a testov sa postupuje podľa tabuľky hodnotenia 

kontrolných prác.  

Na hodinách matematiky sa hodnotia: 

 • kontrolné práce: jedna až dve za štvrťrok, podľa zváženie vyučujúceho,  

• časová dotácia kontrolných pác: v 4. ročníku - 20 - 25 minút. Slúžia na preverenie 

vedomostí a zručností žiakov za jednotlivé štvrťroky, polrok a na konci školského roka. Pred 

každou z nich žiaci minimálne 1 hodinu opakujú tematické celky ktoré sa v nich vyskytujú. 

Kontrolné práce sú uložené u triedneho učiteľa – analýza chýb, priemerná známka a % 

úspešnosť u vedúcej MZ. 

  

• menšie písomné práce ako sú 5-minútovky a 10-minútovky s časovou dotáciou do 10 

minút; tieto slúžia na overenie zvládnutia konkrétneho učiva. Sú ohodnotené známkou a po 

zapísaní následne odovzdané žiakom. Nearchivujú sa.  

  krátke testy;  

 ústne odpovede a riešenie príkladov pri tabuli; 

 vybrané domáce úlohy.  

 Kontrolné práce s časovou dotáciou väčšou ako 20 min sú štatisticky vyhodnocované. 

Pri kontrolných prácach sa vyhodnocuje: priemerná známka, priemerný počet bodov a 

percentuálna úspešnosť. Príklady sa zoradia podľa TC a vyhodnocuje sa: priemerná 

známka, priemerný počet bodov a priemerná percentuálna úspešnosť za celú písomnú 

prácu, ako aj priemerná úspešnosť za jednotlivé zadania (príklady) prípadne TC.  

 

Pri hodnotení kontrolných a písomných prác sa využíva stupnica schválená PR:  

Úspešnosť v %  

 

100 – 90% 1 

 89 – 70% 2 

 69 – 50% 3 

 49 – 30% 4 

 29 – 0 % 5 
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Učebné zdroje: 

 

Matematika pre štvrtákov-učebnica,Belic- Miroslav,Striežovská Janka,vydavateľstvo Aitec 

MŠVVŠ 2018/10229:4KO zo dňa 2.8.2018 

Pracovný zošit1.časť, Belic Miroslav- Striežovská Janka,vydavateľstvo Aitec 

MŠVVŠ2018/10239:4-KO zo dňa 2.8.2018 

Pracovný zošit 2. časť, Belic Miroslav -,.Striežovská Janka ,vydavateľstvo Aitec MŠVVŠ 

2018/10249:4-KO zo dňa 2.8.2018 

 

3.2.2  Informatika 

 

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.  

Cieľom systematického základného vzdelania v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov je 

zoznámiť sa s používaním počítača a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. 

Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiaci získajú základné zručnosti v používaní 

počítača.  

 

Prierezové témy:  

Environmentálna výchova:  

Princípy fungovania IKT. Poriadok v počítači, Informácie okolo nás. : Informácie okolo nás. 

Práca s obrázkom v grafickom editore. Píšeme text. Pečiatkujeme a maľujeme. Informačná 

spoločnosť. Tvorba animácií. Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť. Tvorba príbehu. . 

Komunikácia prostredníctvom IKT. Práca s webom. Práca so zvukmi. 

Mediálna výchova:  

Princípy fungovania IKT. Časti počítača a jeho ovládanie. Informácie okolo nás. Píšeme text. 

Pečiatkujeme a maľujeme. . Informačná spoločnosť. Tvorba animácií. . Tvorba animácií. 

Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť. Tvorba príbehu. Princípy fungovania IKT. 

Práca s fotografiami. Komunikácia prostredníctvom IKT. Práca s webom. Práca so zvukmi. 

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Princípy fungovania IKT. Práca s myšou a klávesnicou. Postupy, riešenie problémov, 

algoritmické riešenie. Poriadok v počítači. . Informácie okolo nás. Píšeme text. Pečiatkujeme 

a maľujeme. . Informačná spoločnosť. Tvorba animácií. Tvorba animácií. Informácie okolo 

nás. Informačná spoločnosť. Tvorba príbehu. . Princípy fungovania IKT. Práca s fotografiami. 

Komunikácia prostredníctvom IKT. Práca s webom. Práca so zvukmi. 

Multikultúrna výchova: 3. ročník, témy: Informácie okolo nás. Práca s obrázkom v grafickom 

editore. . Informácie okolo nás. Píšeme text. . Tvorba animácií. Informácie okolo nás. 

Informačná spoločnosť. Tvorba príbehu. Princípy fungovania IKT. Práca s fotografiami. 

Komunikácia prostredníctvom IKT. Práca s webom. Práca so zvukmi. 

Dopravná výchova: 

Princípy fungovania IKT. Práca s myšou a klávesnicou. : Informácie okolo nás. Práca 

s obrázkom v grafickom editore. . Informačná spoločnosť. Tvorba animácií. . Tvorba 
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animácií. Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť. Tvorba príbehu. . Komunikácia 

prostredníctvom IKT. Práca s webom. Práca so zvukmi. 

Ochrana života a zdravia: 

 Informačná spoločnosť. Počítačová gramotnosť ako nevyhnutný predpoklad života človeka.  

Informácie okolo nás. Práca s obrázkom v grafickom editore. . Tvorba animácií. Informácie 

okolo nás. Informačná spoločnosť. Tvorba príbehu.  Komunikácia prostredníctvom IKT. 

Práca s webom. Práca so zvukmi. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické riešenie. Poriadok v počítači. . Informácie okolo 

nás. Píšeme text. Pečiatkujeme a maľujeme. . Princípy fungovania IKT. Práca s fotografiami. . 

Komunikácia prostredníctvom IKT. Práca s webom. Práca so zvukmi. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  

 Informácie okolo nás. Práca s obrázkom v grafickom editore.  Informácie okolo nás. Píšeme 

text. Pečiatkujeme a maľujeme. . Informačná spoločnosť. Tvorba animácií. . Tvorba animácií. 

Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť. Tvorba príbehu. Princípy fungovania IKT. 

Práca s fotografiami. . Komunikácia prostredníctvom IKT. Práca s webom. 

Finančná gramotnosť:  

Informácie okolo nás. Píšeme text. Pečiatkujeme a maľujeme.  Komunikácia prostredníctvom 

IKT. Práca s webom.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:  

Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť. Tvorba príbehu. Princípy fungovania IKT. 

Práca s fotografiami. Komunikácia prostredníctvom IKT. Práca s webom. Práca so zvukmi. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

 

1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

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.  
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V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci 

zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s 

pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude 

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

problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych 

riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí. 

 

Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov 

informačných a komunikačných technológií.  

 

Tematický okruh Informačná spoločnosť sa zaoberá sa etickými, morálnymi a 

spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na 

riešenie týchto rizík.  

 

Informácie okolo nás 

 

Pojmy: 

 textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové 

   efekty 

 obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta 

 zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty, animácia 

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

 ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk), 

 jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, 

   hrúbka a kurzíva) 

 dodržiavanie základných zásad písania textu, 

 kombinácia textu a obrázka, 

 základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), 

  úprava obrázkov (kopírovanie, otáčanie), 

 tvorba jednoduchých animácií, 

 počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické 

   hlavolamy s číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov 

   do mapy), prezentovanie výsledkov vlastnej práce. 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

 

Pojmy: 

 e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár, 

 www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe, 

 bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu. 
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Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

 správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, 

   spolužiakom... ), 

 bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných 

   údajov), 

 žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára), 

 detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na 

   portáloch, 

 vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie, 

 práca s kľúčovým slovom, výber vhodnej informácie. 

 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

 

Pojmy: 

 postup, návod, recept, 

 riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov, 

 detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program, 

 robotická stavebnica. 

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

 skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami), 

 zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu, 

 v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z 

  menších obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej 

  postupnosti príkazov, 

 riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie 

  obrázkov, pohyb animovaných obrázkov). 

 

Princípy fungovania IKT 

 

Pojmy: 

 základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica, 

 tlačiareň, skener, 

 CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika, 

 ukladanie informácií, súbor, meno súboru, 

 vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov, 

 digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá. 

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

 funkcie vybraných klávesov, 

 práca s tlačiarňou, skenerom, 

 práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč, 
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 uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie, 

 vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov, 

 základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do 

   počítača. 

 

Informačná spoločnosť 

 

Pojmy: 

 informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia) 

 voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy), 

 bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel 

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

 objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne 

   predmety 

 využitie komunikačných možností IKT v škole 

 aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier 

  (výtvarník, skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...) 

 prečo a pred kým treba chrániť počítač 

Zhodnotenie celoročnej práce  

 

Učebné zdroje:  

 

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ. Autor: M. Mosná – Z. Ščasná: Bratislava: 

AITEC,2011. 

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

Internetové zdroje  

 

Hodnotenie predmetu 

 

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

a tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách podľa hodnotenia v znení Metodického pokynu 

č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Zavedenie portfólia žiaka.  

 

3.3 Človek a príroda 

 

3.3.1 Prírodoveda 

 

 

Ročník: 4. 

Počet hodín ročne:  66 

Počet hodín týždenne:  2 
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Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP. Štandardy predmetu sú uvedené v 

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

Štátny vzdelávací program.  

 

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné 

oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým 

preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale 

postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň 

s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho 

procesu. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom 

je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích 

problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych 

schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, 

ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. 

Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k 

prírode, ale aj k samotnej vede.  

 

Hlavné ciele predmetu 

 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v 

informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho 

kognitívna úroveň. 

Prírodoveda vedie deti k:  

 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie 

pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. 

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v 

rôznych informačných zdrojoch. 

  rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých 

zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.  

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.  

 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.  nazeraniu na 

problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.  

 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a 

existencie.  uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do 

efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. 

  poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej 

ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.  

Štvrtý ročník je v Prírodovede zameraný obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť 

rozvoj kognitívnych schopností  

- pozorovaním a porovnávaním schopnosť syntézy a dedukcie 

- identifikovaním podstatných znakov objektov  identifikovať výnimku alebo pravidlo 

- závery z niekoľkonásobných pozorovaní zovšeobecňovať a aplikovať osvojené závery 

na podobné javy a modifikovať ich – schopnosť indukcie 

- vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí 

schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s 

imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia), 
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- argumentovať s využitím kauzálnych vzťahov – schopnosť tvoriť hypotézy  

- zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine  - schopnosť efektívnej 

kooperácie 

Obsah učiva 4. ročníka v prírodovede je rozdelený do troch tematických celkov  

 

 pátrame po neživej prírode a prírodných javoch 

 pátrame po tom, ako funguje ľudské telo 

 pátrame po stopách prírodných spoločenstiev 

 Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch   22 hodín - témy: 

- opakovanie z 3. roč 

- magnet, magnetické pole, kompas, gravitačné pole 

- vesmír, planéta Zem, hviezdy a planéty, skúmanie vesmíru 

- správa pre detektívnu kanceláriu o neživej prírode a prírodných javoch I. 

- jednoduché stroje, páka, naklonená rovina, kladka, ozubené koleso 

- správa pre detektívnu kanceláriu o neživej prírode a prírodných javoch II. 

Pátrame po tom, ako funguje ľudské telo  - 12 hodín 

- dýchacia sústava, obehová sústava – srdce, tep,  

- krv, cievy a krvný obeh, rozmnožovacia sústava 

- správa pre detektívnu kanceláriu o ľudskom tele 

 

Pátrame po stopách prírodných spoločenstiev  - 32 hodín 

- prírodné spoločenstvá 

- lesné spoločenstvá, rastliny lesného spoločenstva, živočíchy lesného spoločenstva 

- spoločenstvo lúk, rastliny spoločenstva lúk, živočíchy spoločenstva lúk 

- spoločenstvo polí, poľné plodiny spoločenstva polí, živočíchy spoločenstva polí 

- vodné spoločenstvo, rastliny vodného spoločenstva, živočíchy vodného spoločenstva 

žijúce vo vode, živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode 

- potravový reťazec 

- chránené rastliny a živočíchy 

- správa pre detektívnu kanceláriu o prírodných spoločenstvách 

Prierezové témy sa uplatňujú v obsahových štandardoch takto: 

Environmentálna výchova: 

- magnet, magnetické pole, kompas, gravitačné pole 

- vesmír, planéta Zem, hviezdy a planéty, skúmanie vesmíru 

- jednoduché stroje, páka, naklonená rovina, kladka, ozubené koleso 

- prírodné spoločenstvá 

- lesné spoločenstvá, rastliny lesného spoločenstva, živočíchy lesného spoločenstva 

- spoločenstvo lúk, rastliny spoločenstva lúk, živočíchy spoločenstva lúk 

- spoločenstvo polí, poľné plodiny spoločenstva polí, živočíchy spoločenstva polí 

- vodné spoločenstvo, rastliny vodného spoločenstva, živočíchy vodného spoločenstva 

žijúce vo vode, živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode 

- potravový reťazec 
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- chránené rastliny a živočíchy 

Mediálna výchova:  

- vesmír, planéta Zem, hviezdy a planéty, skúmanie vesmíru 

- jednoduché stroje, páka, naklonená rovina, kladka, ozubené koleso 

- krv, cievy a krvný obeh, rozmnožovacia sústava 

- lesné spoločenstvá, rastliny lesného spoločenstva, živočíchy lesného spoločenstva 

- spoločenstvo lúk, rastliny spoločenstva lúk, živočíchy spoločenstva lúk 

- potravový reťazec 

- chránené rastliny a živočíchy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

- jednoduché stroje, páka, naklonená rovina, kladka, ozubené koleso 

- krv, cievy a krvný obeh, rozmnožovacia sústava 

- prírodné spoločenstvá 

- spoločenstvo polí, poľné plodiny spoločenstva polí, živočíchy spoločenstva polí 

- vodné spoločenstvo, rastliny vodného spoločenstva, živočíchy vodného spoločenstva 

žijúce vo vode, živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode 

Dopravná výchova: 

- jednoduché stroje, páka, naklonená rovina, kladka, ozubené koleso 

- krv, cievy a krvný obeh 

- dýchacia sústava, obehová sústava – srdce, tep 

Ochrana života a zdravia: 

- dýchacia sústava, obehová sústava – srdce, tep,  

- krv, cievy a krvný obeh, rozmnožovacia sústava 

- potravový reťazec 

- chránené rastliny a živočíchy 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 

- prírodné spoločenstvá 

- lesné spoločenstvá, rastliny lesného spoločenstva, živočíchy lesného spoločenstva 

- spoločenstvo lúk, rastliny spoločenstva lúk, živočíchy spoločenstva lúk 

- potravový reťazec 

- chránené rastliny a živočíchy 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  

- krv, cievy a krvný obeh, rozmnožovacia sústava 

Finančná gramotnosť:  

- magnet, magnetické pole, kompas, gravitačné pole 

- jednoduché stroje, páka, naklonená rovina, kladka, ozubené koleso 

- potravový reťazec 

- chránené rastliny a živočíchy 
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Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:  

- správa pre detektívnu kanceláriu o neživej prírode a prírodných javoch I. 

- správa pre detektívnu kanceláriu o neživej prírode a prírodných javoch II. 

- správa pre detektívnu kanceláriu o ľudskom tele 

- správa pre detektívnu kanceláriu o prírodných spoločenstvách 

Učebné zdroje 

 

Adame Dobišová, R. Kováčiková, O., - Prírodoveda pre  štvrtákov– pracovná učebnica 

Schválilo MŠVVŠ SR pod č.: 2018/6722:4-10K                  ISBN 978-80-8146-153-8 

 

     Hodnotenie  

 

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

žiakov základnej školy. Učiteľ posudzuje úroveň zvládnutia výkonového štandardu, ktorú 

zisťujeme ústnou formou (ústne odpovede, prezentácia výsledkov skupinovej práce, práce vo 

dvojiciach) alebo písomnou formou (bleskovky, písomné práce po prebratí každého 

tematického celku). 

Formatívne hodnotenie: - ústna forma hodnotenia : 1 až 2 odpovede za stanovené klasifikačné 

obdobie - písomná forma hodnotenia – tematické písomné práce/testy - spracovanie projektu 

– prezentácia individuálnych/skupinových projektov - aktivita a práca na vyučovacej hodine - 

tvorivosť, nápaditosť, záujem - dôslednosť pri vypracovávaní úloh a domácich zadaní  

Sumatívne hodnotenie: - tematické previerky  hodnotíme známkou – piatimi stupňami (1 – 2 -

3 -4 -5) 

a verbálne slovným komentárom 

Hodnotiace portfólio: 

kontrolné písomné práce  hodnotené  podľa štandardnej bodovacej stupnice známkou 

 

 

 

3.4. Človek a spoločnosť 

  

3.4.1 Vlastiveda 

 

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.  

 

Vo 4. ročníku  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. 
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Prierezové témy predmetu: 

 

Environmentálna výchova:  

Mapa Slovenska, Vodstvo na mape Slovenska, Nízke Tatry, Kysuce, Záhorie, Kremnické 

vrchy, Rimavská Sobota, Pieniny 

Multikultúrna výchova:  

Tatári a Turci na území dnešného Slovenska, Súčasné Slovensko, Pamiatky UNESCO 

Mediálna výchova:  

Liptov, Malá a Veľká Fatra, Žilina s okolím, Trenčín s okolím, Trnava s okolím, Prievidza 

s okolím, Banská Bystrica s okolím, Bardejov s okolím, Stará Ľubovňa s okolím 

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Obdobie Československa, Turiec, Orava, Myjava s okolím, Malé Karpaty, Podunajsko, 

Banská Štiavnica s okolím, Lučenec s okolím, Rožňava s okolím 

Dopravná výchova: 

Bratislava, Grafická mierka mapy 

Ochrana života a zdravia:  

Znaky na mape, Tatry, Košice s okolím 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

Život v dávnej minulosti, Obdobie panovania Márie Terézie 

Regionálna výchova a ľudová kultúra:  

Nitra s okolím, Topoľčany s okolím, Levice s okolím, Žiar nad Hronom s okolím, Zvolenská 

kotlina, Spiš 

 

 

 

1. Ciele vyučovacieho predmetu 

Žiaci: 

 skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú, 

 porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia 

jednotlivé prvky – časti svojej obce, 

 orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov, 

 rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo 

svojej obci, doma i v škole, 

 použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností, 

 identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek, 

 rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné 

dni), 

 ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, 

jaskyne, rieky, mestá a iné, 

 opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich 

bezprostredného okolia, 

 prerozprávajú obsah povesti podľa výberu, 
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 porozprávajú o významných historických udalostiach, 

 vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií 

 vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska, 

 porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou. 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu : 

 

2 vyučovacie hodiny týždenne – 66 hodín za školský rok 

        

Obsah predmetu: 

 

1. Tematický celok: Slovensko na mape 

 

 Mapa Slovenska 

 Znaky na mape 

 Grafická mierka mapy 

 Vodstvo na mape Slovenska 

 Povrch Slovenska 

 Príroda Slovenska 

 Opakovanie témy 

 

2. Tematický celok: Slovensko v minulosti a dnes 

 

 Život v dávnej minulosti 

 Veľká Morava 

 Tatári a Turci na území dnešného Slovenska 

 Obdobie panovania Márie Terézie 

 Ľudovít Štúr a spisovný jazyk 

 Obdobie Československa 

 Súčasné Slovensko 

 Opakovanie témy 

 

3. Tematický celok: Od Tatier k Dunaju 

 

 Tatry 

 Poprad s okolím 

 Nízke Tatry 

 Liptov 

 Turiec 

 Malá a Veľká Fatra 

 Orava 

 Kysuce 
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 Žilina s okolím 

 Trenčín s okolím 

 Myjava s okolím 

 Trnava s okolím 

 Záhorie 

 Malé Karpaty 

 Bratislava 

 Opakovanie témy 

 

4. Tematický celok: Od Dunaja po Hornád 

 

 Podunajsko 

 Nitra s okolím 

 Zlaté Moravce s okolím 

 Topoľčany s okolím 

 Prievidza s okolím 

 Levice s okolím 

 Banská Štiavnica s okolím 

 Kremnické vrchy 

 Žiar nad Hronom s okolím 

 Zvolenská kotlina 

 Banská bystrica s okolím 

 Poľana 

 Lučenec s okolím 

 Rimavská Sobota s okolím 

 Rožňava s okolím 

 Opakovanie témy: Od Dunaja po Hornád 

 

5. Tematický celok: Od Hornádu po Dunajec 

 

 Košice s okolím 

 Zemplín 

 Humenné s okolím 

 Bardejov s okolím 

 Prešov s okolím 

 Spiš 

 Stará Ľubovňa s okolím 

 Pieniny 

 Opakovanie témy: Od Hornádu po Dunajec 

 

6. Tematický celok: Pamiatky UNESCO 
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 Pamiatky UNESCO 

 Záverečné opakovanie 

 

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. 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej štyrikrát v polročnom 

hodnotiacom období. Použijú sa adekvátne metódy (didaktické testy, päťminútovky, 

samostatné práce, pracovné listy, písomné práce, výstupné práce) a prostriedky hodnotenia 

(klasifikácia, pochvala – ústna, písomná....).  

 

 Pri celkovom hodnotení žiaka v predmete musí prevažovať počet známok z ústnej odpovedi 

nad písomnými.  

 V rámci výstupov zohráva vo väčšine prípadov najdôležitejšiu úlohu vlastná tvorba žiaka. 

Súčasťou tohto skúšania je i ústne skúšanie, kedy sa posudzuje miera osvojenia vedomostí a 

ich následné využitie. 

 Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky 

detí medzi sebou, ale hodnotíme každého žiaka podľa jeho schopností. Výkon žiaka je 

hodnotený vzhľadom na jeho možnosti. Snahou každého učiteľa je pozitívne hodnotenie, 

ktoré má veľký motivačný charakter.  

 Rozlišujeme hodnotenie začlenených ( integrovaných) a bežných žiakov. 

 Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka.  

 Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje 

učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môže žiak robiť len 

jednu skúšku uvedeného charakteru.  

 Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. 

Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi a 

predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní.  

 Keďže ide o klasifikovaný predmet, výsledným hodnotením žiaka je známka, aj keď sa 

využíva i slovné hodnotenie.  

 Vyučujúci klasifikuje iba prebrané a precvičené učivo. Pri klasifikácii používa platnú 

klasifikačnú stupnicu. Vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka.  

 Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

Písomné práce sú oznámené vopred. Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni 

preťažovaniu žiaka. Písomné práce archivuje do konca príslušného školského roka.  

 Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami.  

 Pri kontrolných prácach sa využíva stupnica percentuálneho hodnotenia. 

 

Kontrolné písomné práce  hodnotené  podľa schválenej stupnice: 
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100 -  90 % 1 

 89  -  75 % 2 

 74  -  50  % 3 

49 -  30 % 4 

29 – 0 % 5 

 

Učebné zdroje: 

 

PaedDr. Jana Dudášová, Mgr. Peter Mäsiar, Mgr. Petronela Muchová, - Vlastiveda pre 

štvrtákov 1. časť – pracovná učebnica pre 4. ročník základných škôl  

Schválilo MŠVVŠ SR pod č.: 2018/9634:4-10K0 

PaedDr. Jana Dudášová, Mgr. Peter Mäsiar, Mgr. Petronela Muchová, - Vlastiveda pre 

štvrtákov 2. časť – pracovná učebnica pre 4. ročník základných škôl  

Schválilo MŠVVŠ SR pod č.: 2018/9634:4-10K0 

CD k učebnici 

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 a 

pod.) 

 

 

        3.5 Človek a hodnoty 

 

        3.5.1 Náboženská výchova rímsko – katolíckej cirkvi 

 

 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP. 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 je vedený zvládať vlastné správanie, prispieva 

k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu, ku zodpovednosti za 

vlastné konanie, rešpektovaniu názoru iného človeka, k úcte k rodičom a starým rodičom,  

K úcta k spolužiakom, priateľstvu, ku pomoci slabším, starším a k úcte k nim, ku 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti. 

4. ročník: Som jedinečný. Priateľstvo. Noe a jeho príbeh. Boh je blízko Abraháma. Biblia – 

Kánon SZ a NZ. Príbeh Gedeona. Prejaviť súcit blížnemu. Svätý Ján Pavol II. – svedok 

nádeje pre Cirkev a svet. Svätá Matka Tereza – svedok nádeje pre svet a Cirkev. Modlitba – 

život náš každodenný. Modlitba v domácom spoločenstve. Modlitba v spoločenstve veriacich. 

Osobná modlitba. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Ciele: žiak vníma svoju zodpovednosť v rodine, získa 

základné pravidlá správania sa k opačnému pohlaviu, k tolerancii a ohľaduplnosti.  

4. ročník: Som jedinečný. Priateľstvo. Mária počúva Boha.  

Environmentálna výchova: Ciele: žiak nadobúda vedomosti, zručnosti a návyky , ktoré sú 

nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka  k životnému prostrediu, vníma život 

ako najvyššiu hodnotu, posilňuje pocit  zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich 

prostrediu, je schopný  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu. 
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4. ročník: Som jedinečný. Svet, v ktorom žijem. Ježiš sprítomňuje Božie Kráľovstvo. 

Mediálna výchova: Ciele: žiak si uvedomuje negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť 

a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať, je vedený k uvedomovaniu si hodnoty 

vlastného života /zvlášť voľného času/ a zodpovednosti za jeho naplnenie. 

4. ročník: Som jedinečný. Boh vedie Mojžiša.  

Multikultúrna výchova: Ciele: žiak rozvíja  schopnosť prijímať druhého ako jedinca s 

rovnakými právami, uvedomuje si, že všetky etnické skupiny a kultúry sú rovnocenné 

a žiadna nie je nadradená inej, pestuje dobré medziľudské vzťahy v škole, v triede a medzi 

učiteľmi a žiakmi. Kresťanské cirkvi na Slovensku.  

4. ročník: Priateľstvo. Svet, v ktorom žijem. Boh je blízko Abraháma. Vstup do zasľúbenej 

zeme. Ježiš ohlasuje Božie Kráľovstvo. Chrámy rôznych vierovyznaní. Náboženstvá vo svete.  

Ochrana života a zdravia: Ciele: žiaka je vedený k bezpečnosti a opatrnosti pri hrách, je 

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

človeka, rozvíja pozitívne sebavedomie, pestuje sebaúctu. Sviatosť pomazania chorých.  

4. ročník: Som jedinečný. Prečo ľudia trpia? Príbeh Jóba. Vzkriesenie Lazára. Ježiš premohol 

smrť.  

Finančná gramotnosť: Ciele: žiak je vedený k tomu, aby sa správne vedel rozhodnúť, na čo 

minúť peniaze. 

4. ročník: Ján Krstiteľ. 

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

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

praktickom živote. 

4. ročník: Čo je to súcit. 

Tvorba projektu a prezenčné zručnosti: Ciele: žiak prezentuje svoju prácu, váži si prácu 

iných, nepodceňuje ju,  rozvíja schopnosť komunikovať, argumentovať. 

4. ročník: Som jedinečný. Priateľstvo. Prísľub Mesiáša u prorokov. Rôzne veže.  

 

Regionálna výchova tradičná ľudová kultúra: Ciele: žiak spoznáva tradície spojené 

s náboženskými sviatkami / napr. vianočné, veľkonočné a i./. 

4. ročník: Svet, v ktorom žijem. Biblia – Kánon SZ a NZ.  

 

 

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

vyučovací predmet náboženská výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý stupeň 

základnej školy pod číslom  2015-5129/1758:1-10A0. 

  

Rozsah vyučovania predmetu:  1 VH týždenne -  33 VH za školský rok 

Vzdelávacia oblasť:  Človek a hodnoty 

 

 

TC: Cesta nádeje..............................................................................................................6 hod. 

   - Som jedinečný..................1 

   - Priateľstvo........................1 

                                   - Svet, v ktorom žijem.........1 

                                   - Noe a jeho príbeh...... .......1 

                                   - Boh je blízko Abraháma....1 

                                   - Boh vedie Mojžiša.............1 

TC: Biblia – slovo o nádeji.............................................................................................8 hod.        
   - Biblia – Kánon SZ a NZ.............1 
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   - Vstup do zasľúbenej zeme...........1 

                                   - Príbeh Gedeona............................1 

                                   -  Prísľub Mesiáša u prorokoch.......1 

                                   - Ján Krstiteľ...................................1 

                                   -  Mária počúva Boha......................1 

                                   - Ježiš ohlasuje Božie Kráľovstvo...1 

                                  -  Ježiš sprítomňuje Božie Kráľovstvo...1 

                                    

 

TC: Nádej presahujúca smrť..........................................................................................7 hod

   - Prečo ľudia trpia?.....................1 

   - Príbeh Jóba................................1 

                                   - Vzkriesenie Lazára ...................1 

                                   - Ježiš premohol smrť...................1 

                                   - Čo je to súcit...............................1 

                                   - Prejaviť súcit blížnemu...............1 

                                  - Sviatosť pomazania chorých.......1    

TC: Svedectvo nádeje ......................................................................................................9 hod. 

   - Rôzne veže ....................1 

                                   - Kresťanské cirkvi na Slovensku....1 

                                   - Chrámy rôznych vierovyznaní.......1 

                                   - Náboženstvá vo svete.....................1 

                                   - Svätý Ján Pavol II. – svedok nádeje pre Cirkev a svet...1 

   - Svätá Matka Tereza – svedok nádeje pre svet a Cirkev....1 

                                   - Modlitba – život náš každodenný......................................1 

                                   - Boh sa prihovára v tichu Eliášovi.......................................1 

                                   - Boh sa prihovára v tichu nám.............................................1 

                                    

    

TC: Prameň nádeje .........................................................................................................3 hod. 

   - Modlitba v domácom spoločenstve .................1 

   - Modlitba v spoločenstve veriacich ...................1 

                                   - Osobná modlitba................................................1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                     Spolu:     33 hodín 

 

 

Použité prierezové témy: 

Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, Mediálna 

výchova, Dopravná výchova, Regionálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti 

 

Ročníková téma: 

POZNÁVANIE NÁDEJE 

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

osobný život. Formovať postoj nádeje ako základný predpoklad zmysluplného 

života. 

 

Učebné zdroje 
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BACIGÁL Patrik – Poznávanie 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. Lenka Dobrenková, Tlačiareň Slza, Poprad 2011: 

Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 4.ročník ZŠ: Poznávanie nádeje 

 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci budú hodnotení na základe ústnych a písomných 

odpovedí, aktívneho a tvorivého prístupu na jednotlivých vyučovacích hodinách nasledovne: 

-  ústne odpovede (minimálne raz štvrťročne) 

-  vypracovanie referátov, projektov: hodnotenie známkou 

-  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, výstupný test 

stupnica:        1: do 90% 

            2: do 75% 

            3: do 50% 

            4: do 25% 

            5: menej ako 25 

 

 

 

3.5.1.1 Náboženská výchova reformovanej cirkvi 

 

Charakteristika predmetu 

        Predmet náboženská výchova, Evanjlickej cirkvi augsburského vyznania, je povinne 

voliteľným predmetom v primárnom vzdelávaní. Náboženská výchova má dôležitú úlohu pri 

formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia. Rozvíja duchovný svet žiakov – 

prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umožňuje spoznávať žiakom Trojjediného Boha 

zjaveného v Písme Svätom. Prostredníctvom procesu náboženskej socializácie a interiorizácie 

biblického posolstva napomáha procesu objavovania možností a nutnosti individuálnych 

zmien v živote žiakov, ktoré vedú v procese posvätenia k osvojovaniu si pozitívnych 

morálnych hodnôt a postojov. Žiaci sa na hodinách reformovaného 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. Náboženská výchova ich vovádza do života cirkvi, kde si nachádzajú svoje 

miesto a zodpovednosť. Biblické príbehy ich vedú k objavovaniu podstaty človeka, ktorý je 

stvorený na Boží obraz. 
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Ciele predmetu 

 

Žiaci 

 si osvoja základné biblické pojmy a príbehy,  

 akceptujú vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí, 

 získajú základy kresťanskej viery v Trojjediného Pána Boha a prehĺbia si vzťah 

s Pánom Bohom a s ľuďmi, 

 rozlíšia dobré a zlé konanie, 

 zapamätajú si základné vieroučné a morálne pravdy Reformovanej cirkvi, 

 získajú záujem o Slovo Božie, modlitbu, duchovnú pieseň, o duchovné hodnoty 

a aktívny kresťanský život v cirkvi, 

 získajú vzťah k prírode ako k Božiemu stvoreniu a sú motivovaní k zodpovednosti. 

 

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. 

 Pokánie, odpustenie, modlitba, podobenstvá, súcit s trpiacimi 

 

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. Ježiš a Samaritánka, Svedkyne 

vzkriesenia 

Environmentálna výchova:  

Ciele: Žiak má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným 

prostredím vo svojom okolí, chápe potrebu ochrany živ. prostredia na celom svete oceňuje 

postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode. Boh nám zveril 

zem a my ju chránime. 

Ježišove divy, Pán Ježiš – pastier, Ratolesti viniča 

Mediálna výchova: 

 Ciele: žiak začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom 

orientuje, rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou. Colník Zacheus, Modlitba 

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 
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nadradená inej. Ježišovo pokrstenie, Hebrejci a Samaritáni, Diabol, Nepriateľ, Služby Božie, 

Chrám 

 

Ochrana života a zdravia:  

Ciele: žiak rozvíja pozitívne sebavedomie a sebaúctu,  pestuje úctu k spolužiakom,  učí sa 

disciplinovanosti. Uzdravenia, Smrť, Vzkriesenie 

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. 

Getsemanská záhrada, Diakonia 

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

správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze. Povolanie učeníkov, Diakonia 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

 

1 vyučovacia hodina týždenne -  33  hodín za školský rok 

 

TEMATICKÉ  CELKY 

 

1.  TC   Ježišovo verejné pôsobenie 

 krst Pána Ježiša 

 pokúšanie na púšti 

 diabol 

 povolanie učeníkov 

 bohaté lovenie rýb 

 

 

50  TC Pán Ježiš mení životy ľudí 

 závislosť na bohatstve 

 Ježiš a Samaritánka 

 Nepriatelia 

 Hebrejci a Samaritáni 

 Zvestovanie evanjelia a misia 

 Predsudky a bariéry 

 Colník Zacheus 

 Pokánie a odpustenie 

 

51 TC Pán Ježiš vyučuje 

 Ježišovo verejné pôsobenie 

 Kázeň 

 Podobenstvá 

 Kresťanský život 

 Dobročinnosť 
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 Súcit s trpiacimi 

 Ochota odpúšťať 

 

4. TC Pán Ježiš uzdravuje 

 Uzdravenie 

 Stotníkov sluha, porazený, hluchonemý a malomocný 

 Viera v Ježišovu moc, prosba, vrúcnosť, vďačnosť, milosrdenstvo 

 Boží syn 

 

5. TC Ježiš robí divy 

 Ježišove divy 

 Pomoc 

 Prosba – modlitba 

 Jairos – predstavený synagógy 

 

6. TC Pán Ježiš hovorí o sebe 

 Pán Ježiš – pastier, Spasiteľ 

 Ratolesť viniča a jeho kmeň 

 Posledná večera 

 Pascha 

 Getsemanská záhrada 

 Utrpenie a strach – poslušnosť  

 Smrť Pána Ježiša, pohreb 

 Sabat – sviatočný deň, svätiť, vzkriesenie 

 Svedkyne vzkriesenia 

 Moc nad smrťou 

 

7. TC Cirkev je miesto, kde patrím 

 Vstúpenie do neba, misijný príkaz 

 Zoslanie Ducha svätého 

 Evanjelium 

 Služby Božie, chrám 

 Diakon Štefan, odvaha viery 

 Diakonia 

 Filip, eunuch 

 Saul, prenasledovanie kresťanov, Koenelius, Petrovo videnie 

         

Hodnotenie predmetu 

 

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

žiakov základnej školy. Náboženskú výchovu v 4. ročníku klasifikujeme.  
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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 30% 

            5: menej ako 30% 

 

 

 

     3.5.2. Etická výchova 
 

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: 

 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  2015-5129/1758:1-10A0. 

 Rozsah vyučovania predmetu: 

1 vyučovacia hodina týždenne -  33  hodín za školský rok 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

 

1. postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch...................... 4 hodín 

• tolerancia a ústretovosť vo vzťahoch 

• zlaté pravidlo mravnosti 

• rešpekt sa úcta 

• rovnoprávnosť mužov a žien 

• komunikačné zručnosti v medziľudských vzťahoch 

• kultivované správanie k osobám opačného pohlavia 
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2. reálne a zobrazené vzory .......... 5 hodín 

• vzor správania 

• komunikačné prostriedky a ich úloha 

• prosociálne vzory v okolí dieťaťa 

• čitateľský návyk – zdroj prosociálnych vzorov 

 

 

3. rozvoj tvorivosti a iniciatívy....................................... 9 hodín 

• záujmy rozvíjajúce osobnosť človeka 

• kvality človeka využité pre spoločné dobro 

• tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri riešení každodenných problémov 

 

4. Dohovor o právach dieťaťa........................................ 6 hodín 

• ľudské práva, práva detí 

• detská práca 

• solidarita a prijatie odlišností 

• povinnosti detí vyplývajúce z ich práv 

 

5.Náš región – naša vlasť........................................ 9 hodín 

• dedina, mesto, región 

• vlasť, Slovensko 

• vlastenectvo 

 

 

Učebné zdroje 

 

 

• Etická výchova pre 4.roč.ZŠ 

• Etická výchova,  

Roche Olivar R.,  Orbis Pictus  Bratislava 1992 

• Metódy etickej výchovy 

Lencz L., MC v Bratislave, Bratislava 1993 

 

 

 

Hodnotenie predmetu        ETICKÁ  VÝCHOVA  

 

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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Pri praktických aktivitách na hodinách etickej výchovy je vhodné hodnotenie praktických 

zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je 

hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.   

Praktické aktivity na hodinách :  

• komunikácia, rozhovory a diskusie 

• tímová práca a kooperácia učenia 

• projekty 

• hranie rolí 

• problémové úlohy 

 

Počas školského roka bude každý žiak hodnotený minimálne dvakrát za štvrťrok. 

 

 

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 

4.ročník rovnoprávnosť mužov a žien, komunikačné zručnosti v medziľudských vzťahoch, 

tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri riešení každodenných problémov, ľudské práva, práva 

detí, vlastenectvo 

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.  

4.ročník: tolerancia a ústretovosť vo vzťahoch, zlaté pravidlo mravnosti, kultivované 

správanie k osobám opačného pohlavia 

Environmentálna výchova:  
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 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.  

4.ročník: vzor správania, dedina, mesto, región, vlasť, Slovensko 

Mediálna výchova:   

žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti – osvojí si 

zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu.  

4.ročník: komunikačné prostriedky a ich úloha, prosociálne vzory v okolí dieťaťa,  

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.  

4.ročník: rešpekt a úcta, detská práca, solidarita a prijatie odlišností 

Ochrana života a zdravia: 

 žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie  

4.ročník: čitateľský návyk – zdroj prosociálnych vzorov, kvality človeka využité pre spoločné 

dobro, povinnosti detí vyplývajúce z ich práv 

Finančná gramotnosť:  

Témy: Otvorená komunikácia- Aktuálne témy spoločnosti- Opisujeme svet vôkol nás , čo 

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

4.ročník: záujmy rozvíjajúce osobnosť človeka 

 

3.6 Človek a svet práce 

 

           3.6.1 Pracovné vyučovanie 

 

 

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. 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

Pracovné vyučovanie dopĺňa celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú 

pre uplatnenie sa človeka v ďalšom živote a spoločnosti. Je založené na tvorivej spolupráci 

žiakov. Zahŕňa návrhy pracovných činností a technológií, ktoré by mali viesť žiakov k 

získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudských činností a mali by prispievať k 

úcte k práci. 

 

Časová dotácia 

►  4. ročník  

►  1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 
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Miesto realizácie 

► trieda, chodba 

► verejné priestranstvá nachádzajúce sa v obci (napr. štadión) 

 

 

2. Ciele učebného predmetu  

 

Vzdelávanie v tejto  oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií 

žiakov tým, že vede žiakov k:  

 pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 

výsledkov práce  

 osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných 

oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, 

náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote  

 vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a 

vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie 

kvalitného výsledku  

 poznaniu, že technika ako významná súčasť ľudskej kultúry je vždy úzko spojená 

s pracovnou činnosťou človeka  

 autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k 

novému postoji a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému 

prostrediu  

 chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a 

k rozvíjaniu podnikateľského myslenia. 

 orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a 

osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenie, pre 

voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu 
 

3.   Obsah učebného predmetu 

      Obsah učebného predmetu je rozdelený do 5 tematických celkov: 

1. Človek a práca 

2. Technické materiály                                

3. Základy konštruovania                                 

4. Stravovanie a príprava pokrmov               

5. Ľudové tradície a remeslá          
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4. Tematické celky a témy:  

 

Človek a práca  

- Technické vynálezy uľahčujú prácu človek 

- Pracovné ponuky v regióne 

 

Technické materiály 

- Poznávajme technické materiály 

- Ako sa vyrába papier 

- Praktické činnosti s papierom 

- Zásady starostlivosti o odevy 

- Výšivky na odevoch a dekoráciách 

- Stromy a kríky okolo nás 

- Praktické činnosti s drevom 

 

Základy konštruovania 

- Postav dom a bývaj v ňom 

- Čo človek postavil 

- Elektrická energia 

- Experimenty s elektrickým prúdom 

- Poďme komunikovať 

- Život okolo nás 

 

Stravovanie a príprava pokrmov 

- Oslavujeme doma 

- Pohostenie v prírode 

- Potraviny na chvíle pohody 

 

Ľudové tradície a remeslá 

- Vianočné dekorácie 

- Výrobky ľudových remesiel 

- Tkáčstvo ako ľudové remeslo 

 

5. Obsah predmetu: 
 

Pomocou porovnávacieho pozorovania, bádania a experimentovania nadobudnúť poznatky 

o technických materiáloch s ktorými sa bežne žiaci stretávajú. Poznať, rozlíšiť a popísať 

štruktúru a vlastnosti technických materiálov. Získať odborno-špecifické poznatky o 

materiáloch (papier, textil, drevo) a procesoch tvorby produktov. 

 

Oboznámiť sa s historickými i modernými komunikačnými prostriedkami (telefón, fax, PC). 

Skúmať, ako technické prostriedky umožňujú komunikáciu medzi ľuďmi. Skúmať, kde sa 

tieto komunikačné prostriedky využívajú, učiť sa využívať komunikačné prostriedky 

simulovaním rôznych situácií. 

 

Poznávanie a odborné pomenovanie stromov,  poznávanie ich nárokov na životné podmienky, 

ošetrovanie a ich význam pre tvorbu životného prostredia. 

 

Poznať zásady bezpečnosti používania elektrickej energie, jej zdroje, využitie.  
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Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre detí. Výber, nákup, skladovanie potravín 

a príprava na pohostenie.  

 

Skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií. 

Oboznámiť sa so základnými ľudovými remeslami, ktoré sa v minulosti vyskytovali 

v regióne. 

 

6. Metódy a formy práce 

 

 Vyučovací proces sa rozvíja na základe obsahu stanovenom učebnými osnovami tak, aby 

sa dosiahli ciele uvedené pred tematickými celkami, ale aj konkretizované pri každom 

tematickom celku. 

Najdôležitejším snažením pracovného vyučovania by mal byť ústup od reprodukčných 

činností. Viac sa zameriavať na rozvoj tvorivosti žiakov prostredníctvom metód riešenia 

problémových úloh. 

V organizovaní vyučovacieho procesu navrhujeme viac využívať tímovú prácu pred 

frontálnou prácou žiakov. Práve tímová práca sa využíva pri riešení rôznych technických 

problémov v bežnom živote. Žiaci sa majú naučiť vzájomne komunikovať v tíme, spoločne 

pracovať, vedieť uplatniť svoj názor pri riešení technického problému, učiť sa od ostatných a 

niesť zodpovednosť za prácu celého tímu. 
 

7. Učebné zdroje: 

 

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

Pracovná učebnica – Pracovné vyučovanie 4, TAKTIK 

Odborné publikácie k daným témam 

Materiálno-technické a didaktické prostriedky  

 

8. Hodnotenie predmetu:  

 

Na  hodnotenie predmetu  v školskom roku 2020/ 2021 vychádzame z Metodického pokynu č. 

22/ 2011  na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne. 

Pracovné vyučovanie hodnotíme klasifikačným stupňom podľa platnej klasifikačnej stupnice 

1, 2, 3, 4, 5. 

 

                       1: do 90% 

            2: do 75% 

            3: do 50% 

            4: do 30% 

            5: menej ako 30% 

 

3.7 Umenie a kultúra 

 

3.7.1 Hudobná výchova 

 

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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Prierezové témy predmetu 

 

Environmentálna výchova:  

témy: Vyletela holubienka, Spievaj si slávičku, Zasadil som čerešienku, Lístočku duboví, Ej, 

zalužicki poľo, Išli hudci horou, Keby som bol vtáčkom, Slonia pesnička, Pri potôčku 

fijalôčku, Ej padá dišť, Bola som na hubách 

Mediálna výchova: 

témy:  Svadobný pochod, Aká si mi krásna, Vianočná omša, Na Kráľovej holi, Hymna SR, 

Staviame my máje, Nad Kriváňom, Musica Slovaca, Kopala studienku, Kto za pravdu horí 

Osobnostný a sociálny rozvoj:témy: Sadíme my máje, A ja taká dzivočka, Niet krajšieho 

dzifčatečka, Tá lišovská nevesta, Spievanky, spievanky, Pokapala na salaši slanina, Nepôjdem 

k nej, Tancovala a neznala, Svatý Jane, Mikulášku, dobrý strýčku 

Multikultúrna výchova:  

témy:  She´ll be coming round the mountain. Bingo, Tom a Jerry Happy Birthday, 

Gaudeamus igitur 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra : 

témy: Folklórne regióny Slovenska 1, Kalendárne a výročné zvyky 1, Pri Prešporku kraj 

Dunaja, Po valasky od zeme, Buli sme na priadkach, Vretienko mi padá, Na Katarínu, 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

témy: Kedz ja bula mala, Zbohom ostávajte, Začíname redoví,  Búvajže len búvaj, Hajaju, 

hajau, Svadobný pochod, Pre mamičku, Ondreju, Ondreju 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

témy: Zahrajme si divadlo Pamodaj šťastia..., Už mi hrajú, už mi trúbia, bubnujú, Dze še kuri, 

tam še kuri..., Pieseň a tanec Nepôjdem k nej, Hrajú vám štvrtáci 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

 

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

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

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

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 vyučovacia hodina týždenne -  33  hodín za školský rok 

 

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. 
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Učebné zdroje: 

 

Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy – učebnica; Langsteinová, Felix, MŠVVŠ SR 

pod č. 2013-zo dňa 14.augusta 2013  

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

Hudobníček 2 

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.  

Predmet hudobná výchova je hodnotená stupnicou1-5 schválenou PR, 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  analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, vrátane aplikovania 

osobných a sociálnych kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania, hodnotením 

reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom, hlavne pri 

hudobných činnostiach. 

 

3.7.2   Výtvarná výchova 

 

Počet hodín ročne:   33 

Počet hodín týždenne:   1 
 

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

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

Štátny vzdelávací program.  

Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, postupne 

rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport). Učí sa vyjadrovať svoje 



 61  

estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam estetickej činnosti v 

každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa 

jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s európskou 

tradíciou, s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých 

pamiatok. Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre a rozvíja si jej 

porozumenie. 

 Prostredníctvom obsahu, ktorý je uvedený vo vzdelávacej oblasti sa primerane veku formujú 

samostatné a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, 

rozvíja sa žiakovo kritické myslenie vo vzťahu k ponuke masmédií a k iným súčasným 

kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a 

spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. V primárnom vzdelávaní rozvíja hlavne zručnosti v 

práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi na základe zážitku zo samotného 

tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka. Vzdelávacia oblasť rozvíja osobnostné, kognitívne, 

komunikačné a občianske kompetencie. Pretože žiak je komplexnou osobnosťou a nie je 

možné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, jednotlivé kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré 

témy.  

Vyjadrovacie procesy výtvarného umenia poskytujú k takejto komplexnosti veľmi dobré 

východisko, lebo v integrovanej forme zapájajú mimoracionálne (zmyslové, citové, 

motorické) zložky, spolu s predstavivosťou, fantáziou a racionálnym (analyticko-

syntetickým) myslením. Od žiaka sa očakávajú najmä jeho autentické, tvorivé riešenia úloh. 

Spôsobilosť vnímania a používania základných vyjadrovacích prostriedkov a kompozičných 

princípov, kreatívneho vyjadrovania svojich myšlienok, skúseností a emócií rozvíjame 

prostredníctvom vybraných médií výtvarného umenia. 

V prierezovej forme prostredníctvom výtvarnej výchovy aj základnými témami architektúry. 

 

Prierezové témy predmetu 

 

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.  

Témy: Farby jesene, Hudobná dúha, Maľba zátišia, Maľovanie v Revelation Natural Art, 

maľovanie v Skicári, Mapa k pokladu 

 

Mediálna výchova: žiak lepšie porozumie pravidlám fungovania mediálneho sveta a 

primerane veku sa v ňom orientuje, 

 - dokáže posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce jeho osobnostný a profesionálny rast,  

- dokáže si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaží sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať,  

- vie tvoriť mediálne produkty.  

Témy: Maľovanie v Revelation Natural Art, Maľovanie v Skicári, Vytváranie filmovej kulisy, 

Vytváranie filmových trikov 
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Osobnostný a sociálny rozvoj: 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. 

 Témy: Dokresľovanie obrázku, Pamiatky nášho mesta, Dizajn obalu, Budovanie tvaru 

linkou, Hravé body 

 

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

rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia, k spolupráci s príslušníkmi iných 

kultúr. U žiaka sa rozvíja uvedomelá reflexia vlastnej kultúrnej identity a analytické 

schopnosti v myslení o kultúre, analyzovať a triediť informácie o kultúrach. 

Témy:  Kresba objektov šrafovaním, Proporčnosť v priestore, Proporčnosť v kresbe 

 

Dopravná výchova: 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. 

Témy: Budovanie tvaru linkou, Hravé body, Proporčnosť v priestore, Proporčnosť v kresbe 

 

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

Témy: Proporčnosť v priestore, Proporčnosť v kresbe 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra : 

témy: Maľby krajiny,  Pamiatky nášho mesta, Slepé mapy, Mapa k pokladu, Mikuláš, 

Vianočné ozdoby, Veľkonočná pohľadnica 

 

 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.  

Témy: Rôzne podoby architektúry, Pomiešané obrazy, Dokresľovanie obrázku 

 

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

správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze. 

Témy: Pomiešané obrázky, Dizajn obalu 

 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 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. 

Témy: Objavovanie filmovej kulisy, Objavovanie filmových trikov, Origami 
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 Obsah predmetu: 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém ( námetov). Každá z tém zodpovedá riešeniu 

určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch: 

ZÁKLADNÉ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY – BOD, LÍNIA, TVAR, ŠKVRNA  

Metodický rad obsahuje úlohy, ktoré vychádzajú z cvičení zameraných na pochopenie 

výrazových možností jednotlivých základných vyjadrovacích prostriedkov výtvarného 

umenia a smerujú k uplatneniu týchto výrazových možností vo výtvarnom prejave žiaka; 

samotné cvičenia sú koncipované ako príbehy alebo inscenované akčné kreslenie a maľovanie 

(podľa „príbehu“, ktorého témou sú samotné vyjadrovacie prostriedky a proces ich 

objavovania). Je možné spojiť ich s následnou činnosťou, v ktorej žiak reaguje na danú alebo 

zvolenú tému a práve objavený potenciál využíva.  

 

 ZÁKLADNÉ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY - FARBA  

Metodický rad obsahuje úlohy, ktoré vychádzajú z cvičení zameraných na pochopenie 

výrazových možností farby (tónu, výrazu, stupnice tónov, zosvetľovania a stmavovania, 

miešania farieb a základných farebných kontrastov) a smerujú k uplatneniu týchto výrazových 

možností vo výtvarnom prejave žiaka.  

 KOMPOZIČNÉ PRINCÍPY 

Metodický rad je zameraný na pochopenie gramatiky výtvarného jazyka v hravej, akčnej 

alebo naratívnej forme; didaktická efektívnosť vyžaduje zapojiť do vyučovacieho procesu 

fantáziu žiaka a jeho predstavivosť a prepojiť ju s jeho narastajúcou potrebou logického 

myslenia. 

 PODNETY VÝTVARNÉHO UMENIA / PROCESY, TECHNIKY a TÉMY  

Metodický rad využíva mentálne, technologické a formálne procesy ktoré prebiehajú vo 

výtvarnej tvorbe, na formovanie žiakovho myslenia, poznávania sveta a jeho estetického 

posudzovania. Jednotlivé výtvarné problémy nie sú radené podľa vývojovej chronológie, ale z 

hľadiska mentálnej prístupnosti a didaktickej efektívnosti; ukážky výtvarných diel je väčšinou 

lepšie používať až následne po tvorivej činnosti žiaka, aby sme sa vyhli napodobňovaniu; 

motivácia má prebiehať skôr ako uvedenie do stavu (procesu vytvárania) – vizuálna forma má 

vznikať samostatne nezávisle na predobraze; ťažiskom je zážitok z tvorivého procesu, 

objavovanie a porovnávanie postupov, techník a vyjadrovacích možností. 

 PODNETY DEJÍN UMENIA    

Cieľom metodického radu je uviesť žiaka cez komplexný zážitok do problematiky 

historických slohov, štýlov, technických postupov a procesov výtvarného umenia; ukážky 

výtvarných diel môžu slúžiť aj ako východisková inšpirácia, väčšinou je produktívnejšie 

vychádzať zo zážitku životného štýlu a „pocitu“ tvorcu daného obdobia a ukážky používať 

následne ako konfrontáciu s vlastnou výtvarnou činnosťou žiaka. 

 PODNETY  FOTOGRAFIE   

Na 1. stupni sú úlohy zamerané na tvorivé spracovanie fotografie (reprodukcie); žiaci 

primerane veku analyzujú vyjadrovacie prvky fotografie; postupne objavujú aj možnosti 

fotochemického procesu. 

 PODNETY FILMU a VIDEA   

Úlohy sú na 1. stupni založené na vyjadrovacích prostriedkoch kresby, maľby, modelovania; 

žiak sa postupne zoznamuje s niektorými kľúčovými momentmi problematiky filmu a videa, 

ktoré bude rozvíjať na druhom stupni; dôležité je viesť žiaka k chápaniu základov jazyka 

filmu: 

- sústredenie sa na výnimočnosť a expresívnosť filmového obrazu, videnia a filmového 

zážitku;  
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- východiskom je maximum ukazovania a videnia (chápanie bez pomoci „článkovanej reči“), 

až potom pomenúvanie videného;   

- povzbudzovanie intuície, expresivity, vlastných interpretácií a riešení žiaka. 

 PODNETY  ARCHITEKTÚRY  

Žiaci sú prostredníctvom výtvarných činností postupne uvádzaní do problematiky 

architektúry; využíva sa zážitok z architektúry, ich fantázia a predstavivosť. Zároveň sú 

postupne usmernení k uvedomovaniu si základov funkčnosti, konštrukčných predpokladov, 

tvaru, priestoru, svetla, hmoty, materiálu, pôsobenia architektonického výrazu a vzťahu 

architektúry k prostrediu. Prechádzajú postupne základnými podobami architektonickej 

profesie. 

 PODNETY  DIZAJNU  

Metodický rad uvádza žiakov do širokej problematiky dizajnu - dizajn výrobkov a strojov, 

dopravných prostriedkov, nábytku, odevný dizajn (módne návrhárstvo), textilný dizajn 

(návrhy látok, poťahov, doplnkov...) telový dizajn (doplnky a úpravy tela) a grafický dizajn 

(reklama, obaly, časopisy, knihy...); uplatňuje sa predstavivosť a fantázia žiaka; sledujú sa 

vzťahy s voľným výtvarným umením, funkčnosť, vlastnosti a výraz materiálov. 

 P

ODNETY TRADIČNÝCH REMESIEL  

Žiaci sa inšpirujú možnosťami technických postupov vybraných tradičných remesiel a 

využívajú ich v aktualizovanej forme vo vlastnej výtvarnej činnosti; treba sa vyhnúť 

napodobovaniu, techniku vždy aplikovať na motív (predmet) aktuálny pre dieťa, umožňujúci 

rozvinutie fantázie. 

 PODNETY ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ   

Pretože veľká časť výstupov elektronických médií patrí do oblasti vizuálnej kultúry, je 

potrebné sa nimi zaoberať vo vzťahu k výtvarným vyjadrovacím prostriedkom. Okrem toho 

elektronické médiá prinášajú špecifické multimediálne prostredie (prostredie spájajúce obraz, 

pohyb, zvuk, interaktivitu, ktoré je špecifické z hľadiska tvorby aj komunikácie); žiaci sa 

oboznamujú so základnými operáciami na počítači a so základnými možnosťami výtvarného 

jazyka v digitálnom prostredí; sledujú sa vzťahy s „manuálnymi“ výtvarnými činnosťami a 

špecifiká elektronického média; výtvarné problémy tohto metodického radu sa vyučujú podľa 

technických možností školy. Žiakov je potrebné členiť do skupín tak, aby mohol pri počítači 

pracovať jeden žiak. 

 POROVNÁVACIE KOMBINAČNÉ   A SÚHRNNÉ CVIČENIA   

Porovnávanie patrí medzi dôležité didaktické metódy v samotnom poznávacom procese, ale 

je aj východiskom variačných, syntetizujúcich a synkretických operácií; úlohy sú zamerané 

na pochopenie špecifických i spoločných prvkov rôznych médií, druhov a štýlov 

vyjadrovania, porovnávanie tvarových modalít, kategorizáciu podľa zvoleného hľadiska a na 

ďalšie operácie s daným materiálom. 

 PODNETY HUDBY, LITERATÚRY / SYNESTETICKÉ PODNETY 

Úlohy metodického radu vedú žiaka k tvorivému spracovávaniu podnetov iných zmyslov - 

sluchovej, haptickej, čuchovej a chuťovej skúsenosti; tiež k hľadaniu zodpovedajúcich 

vyjadrovacích prostriedkov na výtvarné vyjadrenie hudby, slovesného a dramatického 

umenia; pri hľadaní ekvivalencií medzi hudbou, slovesným  

a výtvarným vyjadrením je užitočné medzipredmetové zosúladenie problémov; v každom 

prípade žiak aktívne reaguje výtvarne 

 PODNETY HUDBY, LITERATÚRY / SYNESTETICKÉ PODNETY  

Úlohy metodického radu vedú žiaka k tvorivému spracovávaniu podnetov iných zmyslov - 

sluchovej, haptickej, čuchovej a chuťovej skúsenosti; tiež k hľadaniu zodpovedajúcich 

vyjadrovacích prostriedkov na výtvarné vyjadrenie hudby, slovesného a dramatického 
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umenia; pri hľadaní ekvivalencií medzi hudbou, slovesným  

a výtvarným vyjadrením je užitočné medzipredmetové zosúladenie problémov; v každom 

prípade žiak aktívne reaguje výtvarne. 

 PODNETY Z RÔZNYCH OBLASTÍ   POZNÁVANIA SVETA  

Podnety poznávania sveta prostredníctvom látky iných vyučovacích predmetov poskytujú 

jednak možnosť medzipredmetových väzieb, jednak sú hľadaním vizualizácie a 

ekvivalentného vyjadrenia rôznych javov výtvarnými prostriedkami; úlohy majú charakter 

objavovania nových možností a posilňujú komplexnosť poznávacieho procesu. 

 TRADÍCIA A IDENTITA / KULTÚRNA KRAJINA 

 Metodický rad je zameraný na aktívne mentálne a výtvarné spracovávanie podnetov z 

prostredia v ktorom žiaci žijú, v širokom rozpätí od geografického charakteru krajiny, rázu 

tradičnej architektúry a pamiatok, vidieckeho alebo mestského folklóru...; úlohy smerujú k 

poznaniu typického vo vlastnom prostredí, k jeho porovnávaniu  

s inými prostrediami (krajmi); výtvarné spracovanie predstavuje interpretáciu a aktualizáciu 

typických fenoménov do súčasného jazyka a tém; treba sa vyvarovať kopírovania, pasívneho 

a opisného ilustrovania zvykov a foriem alebo produkovania „suvenírov“. 

 VÝTVARNÉ HRY  

Hravé činnosti sprostredkujúce moment prekvapenia, kooperácie a konfrontácie, 

autorizovania náhody, humor; v týchto činnostiach sú zašifrované kompozičné princípy 

(členenie plochy, mierka, postupnosť krokov...), vyjadrovacie prostriedky (bod, línia, farba, 

tvar...), naratívnosť a fantázia; uplatňuje sa logické myslenie, určovanie a rešpektovanie 

pravidiel. 

 

Učebné zdroje 

 

Macko Anton, Nevřelová Otília – Výtvarná výchova v 3. a 4.  ročníku ZŠ metodická príručka, 

SPN, 1985 

Výtvarná výchova pre 5. ročník základných škôl, Čarný a kol., Expol pedagogika, Bratislava, 

2009  

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 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný 

vývoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení 

žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s 

nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Až v druhom rade je teda 

hodnotenie porovnaním v rámci skupiny žiakov (triedy). Toto porovnanie má mať najmä 

výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti každého žiaka poskytuje obraz o rozvrstvení 

škály kvality prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať stanovisko a výsledku činnosti v 

porovnaní medzi jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len (alebo v prvom rade) výsledok 

činnosti (vytvorený artefakt), ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu. 

 

Hodnotíme známkou od 1 do 5.  Nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je 

na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný 

obraz o jeho kvalitách a vývoji. Žiak bude hodnotený z úloh v rámci rozličných metodických 
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radov, aby bola vyváženosť výkonu žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na 

rôznorodosť záujmov a schopností žiakov. 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku:  

a) priebeh vytvárania postojov: 

 - prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,  

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,  

- cieľavedomosť riešení,  

- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,  

- schopnosť spolupracovať,  

- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov; 

 b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:  

- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s 

nimi),  

- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka), 

 - mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,  

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, 

 - mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť 

analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky);  

c) priebeh získavania vedomostí: - znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia 

súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami,  

 - pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho,  

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania; 

 d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu 

 

3.8 Zdravie a pohyb 

 

3.8.1 Telesná a športová výchova  

 

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.  

 

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. 
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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. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

 

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. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 2 vyučovacie hodiny týždenne -  66  hodín za školský rok 

1. Základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ..............................................20 hod.  

základné atletické, disciplíny- beh, skok, hod, základné cvičenia z akrobacie a poradové 

cvičenia v rôznych obmenách, gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach. 

2. Manipulačné pohybové a prípravné športové hry..........................................20 hod. 

základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH, poznatky o zásadách kultúrneho 

správania sa na športových podujatiach, zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách. 

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti. ........................................................ 10 hod. 

pohybové výrazové, prostriedky tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, správna technika 

jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných, pohybových motívov tanca, rytmiky a 

tvorivej dramatiky, správne  držanie  tela,  polohy  tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí 

v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom. 

4. Psychomotorické cvičenia a hry.......................................................................10 hod. 

Základné poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány pri pohybovej činnosti, 

správne držanie tela. Zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.  

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti. ..........................................................6 hod.  

Turistika, korčuľovanie, lyžovanie. Základy elementárnych pohybových zručností súvisiacich 

s realizovanými sezónnymi pohybovými činnosťami.  

 

Učebné zdroje  

 

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

ISBN: 80-08-02705-3  

 Internet – webové stránky. 



 68  

 

Hodnotenie predmetu 

 

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

žiakov základnej školy. Telesnú výchovu v 4. ročníku klasifikujeme.  

 

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. 

 

- slovné hodnotenie  

- hodnotenie známkami 

- praktické hodnotenie  

- hodnotenie výkonnostného rastu formou tabuľky 

 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní 

pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Jeho pohybová 

výkonnosť a zdatnosť má stúpajúcu tendenciu.  

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri 

osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udržuje si 

pohybovú výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do pohybových aktivít. Na hodine je aktívny a 

disciplinovaný. Na vyučovacie hodiny, ktoré pravidelne aktívne absolvuje je dobre 

pripravený. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v pohybových činnostiach skôr pasívny a 

nedosahuje pri osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na ktorú má individuálne 

predpoklady. Neprejavuje záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti. Nezapája 

sa samostatne do činností v rámci hodiny a nezapája sa do športových činností mimo 

vyučovania. V príprave na vyučovanie sa vyskytujú nedostatky. Evidujú sa neodôvodnené 

absencie na pohybových aktivitách vo vyučovacích hodinách. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje ak je v prístupe k pohybovým činnostiam 

ľahostajný a pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu, že má 
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individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a 

potrebných vedomostí. Je neaktívny, veľmi slabo pripravený na vyučovaciu hodinu. Veľmi 

často neodôvodnene vynecháva aktívnu časť vyučovania. 

 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak je úplne ľahostajný k 

vyučovaniu, ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do pohybových činností na 

vyučovacej hodine. Jeho pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o 

zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. Odmieta sa zapájať aj do kolektívnych činností. Veľmi 

často neodôvodnene vynecháva vyučovanie. 

 


