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VDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

2. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

3. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

4. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 120 vyučovacích hodín 

Ročník 1. – 4. 

Škola Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru 

7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie  

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard predmetu slovenský jazyk a literatúra je platný pre 1. – 4. ročník 

gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom. Chápeme ho predovšetkým ako 

program rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych 

poznávacích a komunikačných schopností žiakov. V tomto zmysle je cieľom výučby 

pomáhať žiakom vytvárať poznatky, zážitky a získavať skúsenosti, nie smerovať učenie len 

na sprostredkovanie a zapamätanie hotových poznatkov. Učiteľ by mal žiakom vytvárať im 

podmienky a pripravovať podnety, aby nadobúdali vedomosti vlastným úsilím. Veľmi 

dôležitou súčasťou vyučovania je využívanie rôznych metód práce (komunikatívno-

zážitkové vyučovanie, projektové vyučovanie, kooperatívne učenie), pomocou ktorých sa 

žiaci majú naučiť pracovať samostatne a v skupinách, študovať literatúru, využívať 

klasickú aj virtuálnu knižnicu, vyhľadávať a získavať informácie z integrovaného 

informačného systému a internetu. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet slovenský jazyk a literatúra tvoria dve tesne zviazané a obsahovo sa prelínajúce 

zložky, a to jazyková a literárna. Cieľom oboch zložiek je viesť žiakov k uvedomeniu si 

jazykovej a kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých 

sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci 

dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Základom 

literárnej zložky je postupné rozvíjanie čitateľských kompetencií od analytického čítania až 

po schopnosť pracovať s významom literárneho textu na vyššej individuálnej úrovni 

spracovania (syntetické a hodnotiace čítanie). 
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3. CIELE PREDMETU 

 

Jazyková zložka 

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a 

komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako zdroj osobného a kultúrneho obohatenia 

človeka a v tomto chápaní predstavuje základ celého učebného procesu. Vo vyučovaní 

jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných 

textov/prejavov, ktoré sú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii a zodpovedajú 

vekovým a vzdelanostným možnostiam žiakov. 

 

Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry  

Jazyková zložka – je usporiadaná podľa komunikačných kompetencií a kľúčových 

kompetencií. 

Vedieť komunikovať adekvátne komunikačnej situácii:  

Vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii – ústne (vhodná forma a obsah).  

Vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii – ústne a písomne (vhodná forma a 

obsah).  

Čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty.  

Vedieť aktívne počúvať.  

II. Učenie sa: 

2.1 Schopnosť učiť sa učiť. 

Komunikačné kompetencie a kľúčové kompetencie členia výkon do uzavretých celkov. 

Postupnosť rozvíjania uvedených kompetencií rovnako ako aj postupné radenie 

vzdelávacieho obsahu je v právomoci učiteľa, ktorý môže jednotlivé pojmy a výkony 

spájať podľa vlastnej potreby do tematických celkov. 

 

Literárna zložka 

Cieľom literárnej výchovy je sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov 

zamerané na špecifické poznávanie sveta, porozumenie medziľudských vzťahov a 

rozvíjanie estetického cítenia. Základným princípom osnovania obsahu je rozvoj čítania 

ako nástroja na všestranné osvojovanie umeleckého textu. Dôraz sa kladie na postupné 

rozvíjanie čitateľa od schopnosti analyzovať sémantiku umeleckého textu (analytické 

čítanie), porozumieť jej a prenikať do znakovej podstaty textu, až po schopnosť pracovať s 

jeho významom na vyššej individuálnej úrovni spracovania, t. j. syntetizovať ho, 

interpretovať a hodnotiť zo všetkých jeho stránok (syntetické, hodnotiace čítanie). 

Tento princíp usporiadania obsahu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. 

súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, 

jeho analýzu a hodnotenie. 

Základná úlohá literárnej výchovy:  

postupný prechod jednotlivými fázami čítania: 

- čítanie s porozumením: analýza, syntéza a interpretácia,  

- metainterpretácia diela, individuálne hodnotenie literárnych diel.  

 

4. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 

a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov 

je učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, 

aby smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu 

absolventa našej školy. 
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Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. Dôraz sa bude klásť na zachovanie ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, 

právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach 

zapojením do súťaží, olympiád. 

 

5. STRATÉGIA VYUČOVANIA 

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium slovenského jazyka a literatúry a dosiahnutia cieľov 

a zručností budeme používať motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  

pri sprostredkovaní nových informácií  metódy expozičného charakteru – metódy 

upevňovania vedomostí, metódy utvárania nových vedomostí, tréningové hry, pri 

opakovaní  metódy fixačného charakteru – metódy opakovanie, problémové otázky a pri 

spätnej väzbe  diagnostické metódy – metóda preverovania  a hodnotenia vedomostí. 

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, 

skupinovej práce, individuálnej práce. 

Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, reproduktívne, 

problémové, tvorivé, brainstorming. 

Z iných metód použijeme aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, 

demonštračné metódy, projektovú metódu, pozorovanie, prácu s odborným textom, 

didaktické hry, samostatnú prácu, využívanie IKT, riešenie problémových úloh v skupine, 

výklad, diskusia. Z foriem sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného a zmiešaného 

typu. 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania. 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania  

Metódy Formy práce 

Učenie sa Motivačný rozhovor 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou 

Práca s informáciami Informačnoreceptívna – 

výklad 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Brainstorming 

Frontálna výučba 

Skupinová práca žiakov 

Práca s učebnicou a cvičebnicou 

Práca s internetom 

Vstupný diktát  Písomné opakovanie 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Jazyk a reč Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Brainstorming 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou 

Komunikácia Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Analýza jazykových prejavov 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou 

Skupinová práca 
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Sloh  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Komunikačné hry 

s pravidlami 

Metóda opisu 

Posudzovanie textov 

Práca s učebnicou a cvičebnicou 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

I. kontrolná slohová 

práca 

Analýza jazykových prejavov 

Textové cvičenia korektúrne 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Príprava, tvorba a oprava 

slohových prác 

Epická poézia – veršový 

systém 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium s využitím 

IKT 

Lexikálna rovina jazyka Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna - rozhovor 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a cvičebnicou 

Kontrolný diktát č. 1 Písomné opakovanie 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Krátka epická próza - 

poviedka 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Samostatné štúdium literatúry 

Práca s učebnicou a čítankou 

Lyrická poézia - metrika Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou a čítankou 

Krátka epická próza - 

novela 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium  s využitím 

IKT 

Zvuková rovina jazyka Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Analýza jazykových prejavov 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou 

Kontrolný diktát č. 2 Písomné opakovanie 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Epická poézia - jamb Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna - rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

Sloh  Informačnoreceptívna – Práca s učebnicou a cvičebnicou 
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výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Analýza  textov 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

II. kontrolná slohová 

práca 

Analýza jazykových prejavov 

Textové cvičenia ústne 

Textové cvičenia korektúrne 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Príprava, tvorba a oprava 

slohových prác 

Veľká epická próza - 

román 

Zážitková metóda 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Dialóg a diskusia 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

Sloh  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Analýza  textov 

Práca s učebnicou  

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Samostatná práca s využitím 

IKT 

Tvorba útvarov 

administratívneho štýlu 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania  

Metódy Formy práce 

Morfologická rovina 

jazyka 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Problémová metóda 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou a cvičebnicou 

I. kontrolný diktát Metódy precvičovania 

Písomné opakovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Sloh  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Brainstorming  

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a cvičebnicou 

I. kontrolná slohová 

práca 

Analýza jazykových prejavov 

Textové cvičenia ústne 

Textové cvičenia  korektúrne 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Príprava, tvorba a oprava 

slohových prác 

Lyrická poézia - 

štylizácia 

Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna - rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

Syntaktická rovina 

jazyka 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Brainstorming  

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a cvičebnicou 

II. kontrolný diktát Metódy precvičovania Frontálna výučba 
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Písomné opakovanie, diktát Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Nadvetná syntax Informačnoreceptívna - 

výklad 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou 

Všeobecné otázky 

dramatickej literatúry 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg, diskusia 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou  

Samostatné štúdium literatúry 

Sloh  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Komunikačné hry 

s pravidlami 

Analýza textov 

Práca s učebnicou a cvičebnicou 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

II. kontrolná slohová 

práca 

Analýza jazykových prejavov 

Textové cvičenia ústne 

Textové cvičenia  korektúrne 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Príprava, tvorba a oprava 

slohových prác 

Epická poézia - 

časomiera 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg, diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium s využitím 

IKT 

Sloh  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Komunikačné hry 

s pravidlami 

Analýza textov 

Práca s učebnicou a cvičebnicou 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnými textami 

Tvorba útvarov publicistického 

štýlu  

Krátka epická próza – 

vnútorný monológ 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg, diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

Lyrická poézia – druhy 

lyriky 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg, diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

Dramatická literatúra – 

komická dráma 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg, diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 
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DVOŘÁK, Karel: Čítanka pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec: 

VKÚ, 2009. ISBN 978-80-8042-573-9. Schválilo MŠ SR pod č. CD-2009-34619/35911-

1:919 dňa 12. 10. 2009. 
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Učebnice, cvičebnice, slovníky, literárne texty, odborné časopisy, internet, obrazový 

materiál, zvukové nahrávky, DVD prehrávač, video, dataprojektor, počítač, projekčné 

plátno, tabuľa, besedy, exkurzie, filmové a divadelné predstavenia. 

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu slovenský jazyk 

a literatúra navyšuje v 4. ročníku o 1 hodinu.  

Navýšenie sa využije pri prehĺbení kvality výkonu v literárnej zložke v oblasti tvorivých 

kompetencií v rámci interpretácie literárnych textov. 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu 

slovenský jazyk a literatúra začlenené tieto prierezové témy: 

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – realizácia s využitím kooperatívnych činností, žiaci 

budú pracovať samostatne i v skupinách. Je zameraný na rozvoj osobnosti žiaka 

v oblasti osobnostnej, sociálnej i mravnej. . Rozvoj poznávacích schopností – cvičiť 

zmyslové vnímanie, pozornosť a sústredenie, cvičiť zručnosti zapamätania, riešenia 

problémov, zručnosti potrebné k učeniu a štúdiu. Medziľudské vzťahy – učiť sa 

starostlivosti o dobré vzťahy, osvojiť si správanie podporujúce dobré vzťahy, učiť 

sa empatii a pohľadu na svet očami druhého, osvojovať si postoj rešpektovania, 

podpory, pomoci, akceptovania ľudských práv. Hodnoty, postoje - analyzovať 

vlastné a cudzie postoje a hodnoty  a ich prejavy      v správaní ľudí, spravodlivosť, 

rešpektovanie, pomáhajúce a prosociálne správanie. 

 

1. ročník: TC: Jazyková komunikácia (Získavanie a spracovanie informácií, Využitie 

informácií, učenie sa, Textotvorný proces, Jazykové štýly, Slohové postupy a útvary, 

Hovorový štýl, Administratívny štýl, Pracovná komunikácia, Zvuková jazyková 

rovina, Lexikálna jazyková rovina. - Žiak si rozvíja poznávacie schopnosti, zmyslové 

vnímanie, pozornosť a sústredenie, návyky pravidelného a systematického samostatného 

učenia sa. Dokáže získať, spracovať a využiť informácie z knižných aj internetových 
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zdrojov a uplatniť ich v textotvornom procese v rôznych jazykových štýloch. Žiak 

komunikuje na veku primeranej úrovni vzhľadom na adresáta, funkciu a tému prejavu 

ústnou i písomnou formou. Dbá na dobré medziľudské vzťahy, učí sa empatii, rešpektuje 

triedu ako sociálnu skupinu. Učí sa diskutovať a riešiť problémy, prehlbovať, rozvíjať a 

upevňovať hodnotový systém, niesť zodpovednosť za svoje konanie a rozhodnutie. Dokáže 

pracovať so slovníkmi a tvorivo vyberať slvoá z lexikálnej jazykovej roviny a používať ich 

v písomnej a ústnej podobe. 

2. ročník: TC: Postromantická literatúra, Matičné obdobie – žiak pracuje s ukážkami, 

podľa výkladu učiteľa a vlastných poznatkov bude identifikovať znaky romantickej 

literatúry v konkrétnom texte, prácou v skupinách, zvlášť pri spoločných diskusiách, sa 

rozvíjajú sociálne a mravné hodnoty žiakov. – Otec Goriot, J. G. Tajovský – analýzou 

diel a diskusiou prebieha výchova k prosociálnemu správaniu, solidarite voči starším 

a slabším v spoločnosti. Zločin a trest – analýzou diela dospejeme k otázke morálneho 

očistenia, diskusia  – téma hriechu a spravodlivého trestu (napísanie eseje na konkrétny 

potrestaný resp. nepotrestaný zločin v spoločnosti z aktuálneho diania) 

3. ročník: TC: Komunikácia a sloh: Náučný štýl (úvaha, diskusný príspevok). Veľká 

epická próza – román. Krátka epická próza. Tragická dráma. Lyrická poézia. 

4. ročník: TC Rečnícky štýl. Základy rétoriky. Kompozícia a štylizácia prejavu (úvod 

a záver prejavu, nadväznosť, jadro v rečníckom prejave, analýza vzorových textov, nácvik 

a prednes prejavu). 

 

 Multikultúrna výchova - umožňuje žiakom zoznamovať sa s rôznorodosťou iných 

kultúr, ich tradíciami a hodnotami. Sprostredkováva poznanie vlastného kultúrneho 

postoja a porozumenie k odlišným kultúram. Rozvíja zmysel pre spravodlivosť, 

solidaritu a toleranciu. Škola by mala zabezpečovať takú klímu, kde sa všetci budú 

cítiť rovnoprávnymi. 

 

1. ročník: TC: Staroveká, Stredoveká literatúra, Humanizmus a renesancia, barok, 

klasicizmus - Žiak vníma život ako najvyššiu hodnotu a kultúru ako jeho nevyhnutnú 

súčasť. Chápe vlastnú kultúrnu identitu, medzikultúrne vzťahy vo vlastnej aj v cudzích 

kultúrach, rešpektuje kultúrnu rozmanitosť sveta, dokáže samostatne vyhľadávať, triediť a 

analyzovať informácie  o kultúrach, počúvať a diskutovať o kultúre, vyjadriť svoj názor a 

postoj. Má schopnosť medzikultúrnej tolerancie a chápe súčasné kultúrne artefakty ako 

priesečník rôznych kultúrnych vplyvov. 

2. ročník: TC: Realizmus v anglickej a francúzskej literatúre. Realizmus v nórskej 

literatúre, Realizmus v českej, ruskej a nemeckej literatúre – Poukázanie na odlišnosti 

a spoločné prvky jednotlivých národných literatúr v porovnaní so slovenskou literatúrou, 

zdôraznenie kontextu a osobitostí spoločenských podmienok a historických okolností 

jednotlivých krajín a teda prostredia, v ktorom sa literatúry vyvíjali. Viesť žiakov 

k pochopeniu a rešpektovaniu kultúr nachádzaním umeleckého bohatstva v konkrétnych 

dielach a prijatím týchto odlišností. 

3. ročník: TC Komunikácia a sloh: Náučný štýl (úvaha, diskusný príspevok). Veľká 

epická próza – román. Krátka epická próza. Tragická dráma. Lyrická poézia. 

4. ročník: TC Svetová literatúra po roku 1945. Vysvetlenie plurality názorov 

a umeleckých tendencií po 2. svetovej vojne. (Existencializmus, Rozhnevaní mladí ľudia, 

Nový román, Magický realizmus, svetová dráma po roku 1945). 

 

Mediálna výchova - ponúka základné poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej 

komunikácie a práce s médiami – televízia, rozhlas, noviny, internet. Žiaci by sa mali 

naučiť odlíšiť vlastný názor od názoru predkladaného médiami. Cieľom mediálnej výchovy  
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nie je ochrániť žiakov pred pôsobením médií, ale pripraviť ich na spolužitie s masmédiami. 

Naučiť žiakov analyzovať a správne využiť informácie, ktoré získajú z médií. Viesť žiakov 

k vytváraniu vlastných mediálnych produktov, schopnosti verbálne vyjadriť autorský 

zámer, myšlienkovú hodnotu a spoločenské súvislosti. 

 

1. ročník: TC: Získavanie a spracovanie informácií, Využitie informácií, Moderné 

útvary bežnej komunikácie - Žiak má základné poznatky a zručnosti týkajúce sa 

mediálnej komunikácie a práce s médiami. Dokáže prijímať, analyzovať a hodnotiť širokú 

škálu mediálnych obsahov a zaujať k nim kritický postoj. Vytvára a prezentuje vlastné 

mediálne poznatky. 

2. ročník: TC: Literárna moderna – tvorba projektov, žiaci si samostatne pripravia 

powerpointové prezentácie, v spolupráci s internetom si naštudujú dané literárne obdobie 

v súvislosti s architektúrou, hudbou, grafickou stránkou textu, atď. Následným 

prezentovaním a diskusiou overíme hodnovernosť jednotlivých internetových zdrojov, 

porovnáme ich kvalitu. Masmediálna komunikácia, publicistický štýl. Publicistický štýl 

a jeho žánre. Funkcia, obsah a formy publicistiky. Klasifikácia publicistických 

žánrov, hybridnosť, typografická úprava..- žiaci sú vedení k samostatnosti vo využívaní 

internetu, pričom dokážu sami nájsť dôveryhodné zdroje pre svoje práce, referáty atď. 

Pracujú s internetom v počítačovej učebni s cieľom nájsť jednotlivé žánre publicistického 

štýlu aj v internetových novinách a časopisoch. Spravodajské útvary – správa 

jednoduchá, rozšírená, noticka, interview. 
3. ročník: TC:  Veľká epická próza – román. Krátka epická próza. Tragická dráma 

(sfilmované diela). Komunikácia a sloh: Náučný štýl (úvaha, diskusný príspevok). 

4. ročník: TC: Rozprávanie v umeleckej literatúre. Kompozičné a štylistické 

prostriedky. Autorská reč. Reč postáv. (využitie prostriedkov mediálnej komunikácie). 

Absurdná dráma (hrdinovia, ktorí majú problém s komunikáciou, opakujúce sa repliky). 

 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - vedie jedinca k pochopeniu 

zložitosti vzťahov a charakteristiky regiónu. Učí ho pochopiť dynamicky sa 

rozvíjajúce vzťahy v danom regióne. Vedie jedinca k aktívnej účasti na ochrane 

regiónu. 

 

1. ročník: TC: Ľudová slovesnosť, romantizmus, stredovek, barok, literatúra ako 

umenie - Žiak aktívne spoznáva kultúrne dedičstvo  a tradície našich predkov, históriu 

a kultúru Žiliny a vlastnej obce, vie sa orientovať v historických pamiatkach Slovenska, 

v tradičnej našej ľudovej kultúre a spoznáva aj iné kultúry. Dokáže tvoriť a prezentovať sa 

na kultúrnych podujatiach v škole i mimo školy (činnosť dramatického krúžku, vystúpenie 

hudobníkov, spevákov, tanečníkov a recitátorov.  

2. ročník:  P. O. Hviezdoslav – kontext autora prezentovaný v spojení s regiónom Oravy, 

plánovaná exkurzia s dôrazom na charakteristiku regiónu a ďalších významných osobností 

pochádzajúcich z Oravy. Vlastná príprava študentov na exkurziu a štúdium materiálov. 

Spomenutie významných osobností aj z predchádzajúcich literárnych období, dôraz na 

osobnosť  A. Bernoláka.  

3. ročník: TC: Veľká epická próza – román. Krátka epická próza. Tragická dráma. 

Lyrická poézia (téma domova, obraz života ľudí na vidieku, tradície, zvyky, obyčaje). 

4. ročník: TC: Slovenská literatúra po roku 1945. Svetová literatúra po roku 1945. 

hrdinovia spätí so Slovenskom a s inými regiónmi, ich pocity po 2. svetovej vojne, vplyv 

spoločenských udalostí na tvorbu povojnových autorov, ktorí sa spájajú s daným regiónom 

(regiónom blízkym žiakom). 

Práca v dramatickom krúžku (nacvičovanie divadelných hier slovenských autorov). 
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 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie 

informácií, zručnosť definovať, analyzovať a vyriešiť problém, prezentovať 

a obhájiť vlastný názor. 

 

1. ročník: TC Literárny zemepis (krátke powerpointové prezentácie).  

2. ročník: TC Slovenská literatúra v období realizmu (Hviezdoslav, Vajanský, 

Šoltésová, Kukučín,...) –  žiaci si pripravia krátky referát z prečítaného diela, zamerajú sa 

nielen na obsah, kompozíciu, štruktúru diela, ale aj na formu vlastnej prezentácie 

s ohľadom na prehľadnosť, vlastný názor a kvalitu prejavu.   

3. ročník: TC Komunikácia a sloh: Náučný štýl (výklad, SOČ). 

4. ročník: TC Slovenská a svetová literatúra po roku 1945. Tvorba projektu 

o diele/živote daného autora, ktorý tvoril v období po 2. svetovej vojne. 

 

Enviromentálna výchova - vnímať život ako najvyššiu hodnotu, posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu k živým tvorom a ich prostrediu, citlivo pristupovať k prírode a 

prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v 

prospech konania k životnému prostrediu. 

 

1. ročník: Romantizmus - Žiak má zodpovednosť za prírodu a živé tvory v nej, citlivo 

pristupuje k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, má pozitívny vzťah k tvorbe a ochrane 

životného prostredia, vyjadruje v ňom svoje estetické cítenie.  

2. ročník:  P. O. Hviezdoslav (kontext autora prezentovaný v spojení s prírodou). 

3. ročník: TC: Komunikácia a sloh: Náučný štýl (výklad, SOČ). Krátka epická próza 

(lyrizovaná próza, naturizmus). 

4. ročník: TC: Taliansky neorealizmus. Spätosť s prírodou, vrchárske, pastierske 

a vidiecke prostredie (Alberto Moravia). Regionalisti (slovenskí aj svetoví). 

 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

 Informatika – spracovanie a vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, e-

mailová komunikácia, využívanie programu Microsoft Office Word pri tvorbe 

administratívnych  písomností, textov; Microsoft Office Excel pri tvorbe tabuliek, 

grafov, na prácu so štatistickými údajmi (útvary administratívneho štýlu – dotazník, 

anketa), Microsoft Office PowerPoint pri tvorbe prezentácií, Microsoft Office 

Publisher – tvorba útvarov administratívneho štýlu (oznámenie, pozvánka ap.). 

 Dejepis – historický kontext jednotlivých literárnych období s dôrazom na národné 

dejiny, významní kultúrni a historickí dejatelia a ich vplyv na národnú literatúru 

(napr. Veľká Morava, Konštantín a Metod, Ľ. Štúr a štúrovci, Matica slovenská 

a jej predstavitelia atď.). 

 Umenie a kultúra – umelecký kontext jednotlivých literárnych období, odraz 

literárnych diel v maliarstve, sochárstve a pod. 

 Náboženstvo – náboženská  a duchovná dimenzia literárnych diel. Katolícka 

moderna. 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

 

Žiaci sú klasifikovaní známkou v súlade s platnou legislatívou (Metodickým pokynom na 

hodnotenie žiakov SŠ).  
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V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú hodnotené 

tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk 

a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými 

v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: 

jazyková, slohová a literárna zložka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, 

používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová 

kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, 

štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má 

žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť 

a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, 

kultivovane, gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) 

jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo 

svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, 

abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia a 

zároveň dokáže vecne a presvedčivo argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. 

Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov 

textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi uplatňuje 

logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule s porozumením, 

pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, dokáže zaznamenať a vypísať základné 

údaje. Umelecký text analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a 

interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela 

dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie 

a dejín literatúry. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, 

kultivovane, takmer vždy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou 

(cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. 

Vo svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, 

abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia, 

zároveň vecne a s pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a kriticky hodnotí. 

Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov 

textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi primerane 

uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule 

s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, takmer vždy dokáže 

zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text primerane analyzuje, hodnotí 

a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri 

následnej analýze a hodnotení umeleckého diela takmer vždy dokáže využívať 

nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane, čiastočne 

gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového 

prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch 

s pomocou učiteľa je schopný čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú 

analýza a syntéza, porovnávanie. S pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor 

a hodnotí. Čiastočne používa odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe 

rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými 

štýlmi dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej 

funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta 

nesúvislo umelecké a odborné texty, s pomocou učiteľa sa v nich orientuje a vypisuje 



 

 

 

 

78 

základné údaje. Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, pričom čiastočne využíva 

poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne 

v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou 

situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa 

nesprávne jazykové prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu používa iba čiastočne. 

S pomocou učiteľa v ústnej a písomnej forme tvorí jednoduché druhy textov, pričom 

dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov 

a viet, v textoch sa objavuje väčšie množstvo štylistických a gramatických chýb. Žiak číta 

pomaly, nesúvislo a s prestávkami, v umeleckých a vecných textoch sa orientuje a vypisuje 

základné údaje s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho interpretovať umelecký alebo 

vecný text, a to s pomocou učiteľa a odpovedá na jednoduché otázky súvisiace 

s prečítaným textom.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. 

Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Jednoduché 

druhy textov v ústnej i písomnej forme dokáže tvoriť iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo 

písomnej forme sa vyskytujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta pomaly, nesúvislo, 

s prestávkami a v umeleckých a vecných textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa. 

Dokáže jednoducho iba s pomocou učiteľa interpretovať umelecký alebo vecný text a 

veľmi jednoducho odpovedať na otázky súvisiace s prečítaným textom. 

Do hodnotenia predmetu slovenský jazyk a literatúra sa zahŕňa forma: 

a) písomná – slohové práce, diktáty, previerky, testy, referáty, domáce úlohy, 

b) ústna – kvalitatívne osvojenie vedomostí, logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva, 

c) praktická – projekty, prezentácie,  

d) tvorivá – SOČ, olympiády, literárne a recitačné súťaže. 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE KONTROLNÝCH SLOHOVÝCH PRÁC (ako pri PFIČ 

MS) 

Sloh - písomné práce v ročníkoch 1. – 4.: 

počet 8 

zameranie: beletrizovaný životopis 

umelecký opis 

charakteristika osoby 

úvaha 

výklad 

diskusný príspevok 

rozprávanie 

slávnostný prejav 

 

Hodnotenie úvahy 

1. Vonkajšia forma ..................................................................................................... 4 body  

♦ celková úprava  

-  prepísanie práce z konceptu do čistopisu  

-  čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie  

diakritických znamienok)  

-  zreteľné grafické členenie odsekov  

-  čistota textu – bez škrtania  

-  dodržiavanie okrajov  

♦ dodržanie rozsahu 
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2. Vnútorná forma ................................................................................................. 20 bodov  

♦ obsah ...................................................................................................................... 4 body  

-  dodržanie témy  

-  aktualizácia  

-  používanie hodnotiacich prvkov na úrovni zodpovedajúcej úrovni veku študenta  

-  subjektívnosť  

♦ kompozícia .............................................................................................................. 4 body  

-  uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)  

-  nadväznosť a logickosť textu  

-  členenie textu  

♦ jazyk ........................................................................................................................ 4 body  

-  správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup,  

     resp. žánrovú formu (slohový útvar)  

-  syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov  

-  syntaktické prostriedky (napr. jednočlenné vety, príčinno-následkové vety,  

     slovosled, rôzna modálnosť a dĺžka viet)  

♦ pravopis .................................................................................................................. 4 body  

  0 –   2 chyby.....4 body  

  3 –   6 chýb.......3 body  

  7 – 10 chýb.......2 body  

 11 – 14 chýb.......1 bod  

 15 a viac chýb.....0 bodov  

♦ štýl ........................................................................................................................... 4 body  

-  tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší)  

- subjektívnosť (použitie 1. os. sg alebo 1. os. pl.) 

- originálnosť, nie frázovitosť  

3. Celkový dojem ....................................................................................................... 4 body  

♦ celkové vyznenie práce  

♦ práca by nemala obsahovať  

-  nelogické názory,  

-  protispoločenské postoje,  

-  antihumánne a neetické názory,  

-  názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia, 

-  iné. 

 

 

Hodnotenie rozprávania 

2. Vnútorná forma ................................................................................................ 20 bodov  

♦ obsah ...................................................................................................................... 4 body  

-  dodržanie témy  

-  príbeh s pointou  

♦ kompozícia ............................................................................................................. 4 body  

-  uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)  

-  vnútorná stavba epického diela (zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja,  

nečakaný obrat v deji, rozuzlenie; pri jednoduchom rozprávaní – úvod, jadro, záver,    

     t. j. udalosť zachytená v časovom slede)  

-  členenie textu na pásmo rozprávača a pásmo postáv  

♦ jazyk ........................................................................................................................ 4 body  

-  správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú  

formu (slohový útvar)  
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-  syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov  

-  rôznorodosť syntaktických prostriedkov  

-  použitie častíc, citosloviec 

♦ štýl ........................................................................................................................... 4 body  

-  rôznorodosť modálnej stavby viet  

-  tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší)  

-  pútavosť  

Ostatné kritériá ako pri hodnotení úvahy. 

 

Hodnotenie výkladu 

♦ obsah ....................................................................................................................... 4 body  

-  dodržanie témy  

-  jasné vysvetlenie problému  

-  používanie argumentov (tvrdenia s dôkazmi)  

-  používanie citátov, bibliografických záznamov ap.  

-  objektívnosť  

♦ kompozícia .............................................................................................................. 4 body  

-  uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)  

-  nadväznosť a logickosť textu  

-  členenie textu  

♦ jazyk ........................................................................................................................ 4 body  

-  správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup,   

      resp. žánrovú formu (slohový útvar)  

-  syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov  

-  syntaktické prostriedky (napr. zložené súvetia, polovetné konštrukcie a i.)  

♦ štýl ........................................................................................................................... 4 body  

-  tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl (napr. odborné termíny,  

      neutrálnosť jazyka ai.)  

-  objektívnosť (použitie 1. os. pl. alebo 3. os. sg) 

Ostatné kritériá ako pri hodnotení úvahy. 

 

Hodnotenie charakteristiky osoby 

♦ obsah ....................................................................................................................... 4 body  

-  dodržanie témy  

-  enumerácia vlastností osoby vo vzťahu k sebe, k obdobiu, k práci ap.  

-  komplexná charakteristika osoby, t. j. vlastnosti človeka z viacerých uhlov pohľadu  

♦ kompozícia .............................................................................................................. 4 body  

-  uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)  

-  dodržanie zvoleného kompozičného plánu  

♦ jazyk ........................................................................................................................ 4 body  

-  správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú  

formu (slohový útvar)  

-  syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov  

-  syntaktické prostriedky (napr. vety s viacnásobným vetným členom)  

-  použitie prídavných mien, prísloviek; synoným  

♦ štýl ........................................................................................................................... 4 body  

-  tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší)  

-  využitie štylistických prostriedkov priamej a nepriamej charakteristiky 

Ostatné kritériá ako pri hodnotení úvahy. 
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Hodnotenie beletrizovaného životopisu 

♦ obsah ...................................................................................................................... 4 body  

-  dodržanie témy  

-  príbehovosť  

-  faktografickosť – umelecké zakomponovanie najdôležitejších faktov (minimálne 5),  

            napr. narodenie, rodinné zázemie, štúdium, záujmy, schopnosti, ambície   

            do budúcnosti ap.  

♦ kompozícia ............................................................................................................. 4 body  

-  uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)  

-  členenie textu  

-  časová postupnosť podľa vopred zvoleného plánu  

♦ jazyk ........................................................................................................................ 4 body  

-  správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú  

formu (slohový útvar)  

-  syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov  

♦ štýl ........................................................................................................................... 4 body  

-  tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl (najmä umelecké jazykové  

      prostriedky)  

-  originálnosť 

Ostatné kritériá ako pri hodnotení úvahy. 

 

Hodnotenie diskusného príspevku 

♦ obsah ...................................................................................................................... 4 body  

- dodržanie témy  

-  vlastné hodnotenie problémov s využitím aktuálnych poznatkov o danej problematike  

(subjektívno-objektívny prístup)  

-  používanie argumentov (tvrdenia s dôkazmi) a citátov s cieľom presvedčiť poslucháčov  

♦ kompozícia .............................................................................................................. 4 body  

-  uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)  

-  nadväznosť a logickosť textu  

-  členenie textu (oslovenie, úvod, jadro, záver, poďakovanie)  

♦ jazyk ........................................................................................................................ 4 body  

-  správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú  

formu (slohový útvar)  

-  syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov  

-  syntaktické prostriedky (napr. zložené súvetia – príčinno-následkové, dôsledkové ap.,  

polovetné konštrukcie a i. vo výkladovej časti príspevku a pestrá modalita v úvahovej  

časti príspevku)  

♦ štýl ........................................................................................................................... 4 body  

-  tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl (napr. odborné termíny)  

-  použitie presviedčacích prvkov (podnecujúce a motivujúce poslucháčov,   

     napr. rečnícke otázky)  

-  subjektívna interpretácia objektívnych faktov (použitie 1. os. sg. alebo 1. os. pl.) 

Ostatné kritériá ako pri hodnotení úvahy. 

 

Hodnotenie slávnostného prejavu 

♦ obsah ....................................................................................................................... 4 body  

-  dodržanie témy  

-  vlastné hodnotenie aktuálnych javov (subjektívno-objektívny prístup)  

♦ kompozícia .............................................................................................................. 4 body  
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-  uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)  

-  nadväznosť a logickosť textu  

-  členenie textu (oslovenie, úvod, jadro, záver)  

♦ jazyk ........................................................................................................................ 4 body  

-  správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup,   

      resp. žánrovú formu (slohový útvar)  

-  syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov  

-  pestrá modalita viet vo vyjadrovaní  

♦ štýl ........................................................................................................................... 4 body  

-  využitie emocionálne pôsobiacich prvkov  

-  parafrázovanie a citovanie, využitie okrídlených výrazov, exempiel, aforizmov,   

      bonmotov ap.  

-  tvorivé využitie lexiky  

-  subjektívnosť pohľadu  

-  originálnosť vo vyjadrovaní, nie frázovitosť 

Ostatné kritériá ako pri hodnotení úvahy. 

 

Hodnotenie umeleckého opisu 

♦ obsah ....................................................................................................................... 4 body  

-  dodržanie témy  

-  enumerácia zobrazovaných javov  

-  subjektívnosť pohľadu na zobrazované javy  

♦ kompozícia .............................................................................................................. 4 body  

-  uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)  

-  dodržanie zvoleného kompozičného plánu  

-  logické členenie textu  

♦ jazyk ........................................................................................................................ 4 body  

-  správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup,   

      resp. žánrovú formu (slohový útvar)  

-  syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov  

-  syntaktické prostriedky (napr. vety s viacnásobným vetným členom)  

-  použitie prídavných mien, prísloviek; synoným  

♦ Štýl ........................................................................................................................... 4 body  

-  pestrosť použitých jazykových prostriedkov  

-  tvorivé využitie umeleckých jazykových prostriedkov 

-  emocionálnosť                 Ostatné kritériá ako pri hodnotení úvahy. 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE KONTROLNÝCH DIKTÁTOV 

0 – 1 chyba................ 1 (výborný) 

2 – 3 chyby................ 2 (chválitebný) 

4 – 6 chýb.................. 3 (dobrý) 

7 – 9 chýb.................. 4 (dostatočný) 

10 a viac chýb ........... 5 (nedostatočný) 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PÍSOMNÝCH PREVIEROK A TESTOV 

 100 – 90 %................. 1 (výborný) 

 89,99 – 75%............... 2 (chválitebný) 

 74,99 – 50%............... 3 (dobrý) 

 49,99 – 30%............... 4 (dostatočný) 

 29,99 – 0%................. 5 (nedostatočný) 
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KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PROJEKTOV 

Žiak vie: 

 - vysvetliť riešenie problému, 

 - vymenovať zdroje a pomôcky, 

 - popísať postup pri riešení, 

 - vysvetliť vzťahy medzi javmi, 

 - komentovať dosiahnuté výsledky, 

 - spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie, 

 - sformulovať závery práce, 

 - reagovať na otázky učiteľa a žiakov, 

 - spracovať tému originálne. 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ projektu a zverejní 

kritériá hodnotenia pri zadávaní úlohy. Žiak môže získať za každé kritérium maximálne 5 

bodov. Klasifikácia projektu sa realizuje vyššie uvedeným prepočtom na percentuálnu 

úspešnosť. 

 

V rámci hodnotenia budeme využívať: 

 slovné hodnotenie, predovšetkým pochvalu ako prostriedok motivácie,  

 hodnotenie známkou spojenou s vyzdvihnutím kladov, ale aj s poukázaním na 

chyby, s cieľom informovať  žiaka a motivovať ho k zlepšeniu si kvality 

osvojovaných vedomostí, 

 percentuálne hodnotenie. 

 

Literárna zložka – autori a štandardizované diela v ročníkoch 1. – 4.: 

Slovenská literatúra 

 

Poézia 

Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (vlastný výber)  

Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery  

Chalupka: Mor ho!  

Sládkovič: Marína (vlastný výber)  

Botto: Smrť Jánošíkova  

Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko  

Krasko: (vlastný výber)  

Smrek: (vlastný výber)  

R. Dilong: (vlastný výber) 

M. Válek: (vlastný výber) 

M. Rúfus: (vlastný výber) 

J. Urban: (vlastný výber) 

 

Próza 

M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie 

J. G. Tajovský: Maco Mlieč 

Timrava: Ťapákovci 

M. Urban: Živý bič 

J. Cíger Hronský: Jozef Mak 

D. Chrobák: Drak sa vracia 

P. Jilemnický: O dvoch bratoch 

A. Bednár: Kolíska 
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L. Mňačko: Ako chutí moc 

D. Dušek: Kufor na sny 

 

Dráma 

J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch 

J. G. Tajovský: Statky-zmätky 

I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva 

M. Lasica – J. Satinský: Soirèe 

 

Svetová literatúra 

Sofokles: Antigona 

W. Shakespeare: Hamlet 

Molière: Lakomec 

E. M. Remarque: Na západe nič nové 

A. S. Puškin: Kapitánova dcéra 

J. D. Salinger: Kto chytá v žite 

 

Pri priebežnej i súhrnnej klasifikácii budeme uplatňovať primeranú náročnosť 

a pedagogický takt voči žiakovi. Jeho výkony budeme hodnotiť komplexne, brať do úvahy 

vynaložené úsilie žiaka rešpektujúc jeho ľudské práva. Hodnotenie je spätnou väzbou, 

motivačným a výchovným prostriedkom a zároveň prostriedkom pozitívneho podporovania 

zdravého sebavedomia žiaka. 

 

Poznámka:  

Členovia Predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry spoločne prehodnotili 

obsahové a výkonové štandardy a časovo – tematické plány prispôsobujú nielen 

žánrovému, ale aj chronologickému modelu vyučovania.  
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ANGLICKÝ JAZYK (PRVÝ CUDZÍ JAZYK) 

 

Názov predmetu Anglický jazyk – prvý cudzí jazyk 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

2. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu  132 vyučovacích hodín 

3. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

4. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 112 vyučovacích hodín 

Ročník  1. – 4. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi  

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard z anglického jazyka pre úplné stredné všeobecné 

vzdelávanie, úroveň B1 a B2 svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s 

pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový 

štandard, ktorý je východiskom školského vzdelávacieho programu pre tento vyučovací 

predmet. Zároveň obsahuje odporúčané časti, ktoré dotvárajú plastický obraz o 

používaní a ovládaní jazyka na úrovni B1, resp. B2. 

Vzdelávací štandard predstavuje rámec pre rozvoj komunikačných jazykových 

činností a stratégií a ich realizáciu v rôznych komunikačných kontextoch. Zároveň 

poskytuje priestor na vytváranie  množstva komunikačných situácií a podporuje 

činnostne zameraný prístup. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi 

výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne 

zreprodukovať. Vzdelávací štandard je programom rôznych činností a otvorených 

príležitostí na  rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Učebný predmet anglický jazyk (ANJ), ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk 

a komunikácia, sa sústreďuje na formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí 

a zručností zameraných na: 

pestovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave, 

zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku, 

rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je 

plynulosť a  jazyková správnosť, 

vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií 

navzájom v rámci skupín a triedy, 
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správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti, 

rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými 

hodnotami v anglicky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, 

životnými hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine, dokázať obhájiť kresťanský 

postoj, 

zvládnutie základnej náboženskej terminológie. 

 

Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca  založená 

na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a 

písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní 

a potrieb jednotlivca. 

Označenie úrovne B1 a B2 je samostatný používateľ. Pri koncipovaní školského 

vzdelávacieho programu sa predpokladá, že žiaci v predchádzajúcom vzdelávaní dosiahli 

nižšie komunikačné úrovne. 

 

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni B1 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych 

veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa 

zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa 

hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu 

známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, 

nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. 

 

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni B2 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane 

odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a 

spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez 

toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. 

Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k 

aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností. 

 

V rámci vyučovania ANJ sa triedy delia na skupiny, čo podporuje interaktívnu dimenziu 

vyučovacieho procesu. Vyučovanie sa koná v klasických učebných priestoroch 

i v špecializovaných učebniach, vybavených IKT. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. Pri formulácii cieľov vyučovacieho 

predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh 

sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom: 

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre 

jazyk, ale sú nevyhnutné pre  rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom, 

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, 

čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč 

alebo čitateľ, 
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 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny 

prejav, písomný prejav) vytvoriť  ústny alebo písomný text, 

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne 

funkčné ciele. 

 

4. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie v predmete anglický jazyk sa zameriavajú na rozvoj vyššie 

uvedených kompetencií žiakov a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a 

spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa aktuálnych požiadaviek, 

možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju žiaka a  naplnenia profilu absolventa 

našej školy. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

Preferovanými metódami sú skupinová a samostatná práca, prezentácia projektov, 

dramatické metódy, diskusia  a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Chceme venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so 

špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom, 

školským psychológom a príslušnými úradmi. 

Pri svojej práci chceme akceptovať a zachovať ľudských práva žiaka (právo na vzdelanie, 

právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zvláštnu pozornosť venujeme vyhľadávaniu a rozvoju talentu žiakov zapájaním do súťaží 

a olympiád.  

Výsledky svojej práce môžu žiaci prezentovať na každoročnom dni venovanom 

cudzím jazykom.  

 

KOMPETENCIE 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

Žiak dokáže: 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 dopĺňať  si  vedomosti  a rozvíjať  zručnosti,  prepájať  ich  s už  osvojeným  

učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

 kriticky  hodnotiť  svoj  pokrok,  prijímať  spätnú  väzbu  a uvedomovať  si  

možnosti svojho rozvoja, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 rozoznať  základné  normy správania  sa  a bežné  spoločenské  konvencie  

vybraných krajín, v ktorých sa hovorí daným cudzím jazykom, 

 identifikovať základné kultúrne aspekty vybraných krajín cieľového 

jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými kultúrnymi aspektami 

vlastnej krajiny. 
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KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa 

používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné 

správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných krajinách, kde sa 

hovorí anglickým  jazykom. 

Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

 jazykové kompetencie, 

 sociolingválne kompetencie, 

 pragmatické kompetencie. 

 

JAZYKOVÉ KOMPETENCIE 

Žiak dokáže používať: 

 slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu štandardných komunikačných 

situácií a tematických okruhov (lexikálna kompetencia), 

 morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia), 

 slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia), 

 zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a 

ortografická). 

Žiak dokáže: 

 ovládať jazyk dostatočne na to, aby sa dohovoril a vyjadroval s použitím 

dostačujúcej slovnej zásoby len s určitou mierou váhania a opisných jazykových 

prostriedkov na vymedzené témy, pričom používajú opisné jazykové tvary, 

 ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné 

situácie, vysvetliť hlavné body, myšlienky, či problémy so značnou dávkou 

precíznosti a vyjadrovať myšlienky, ktoré sa týkajú abstraktných a kultúrnych 

tém, 

 komunikovať primerane správne v známych kontextoch; všeobecne ovládať 

gramatiku dobre, i keď badať vplyv materinského jazyka. Napriek chybám, 

ktorých sa dopúšťa, je jasné, čo chce vyjadriť, pomerne správne dokáže používať 

repertoár často používaných gramatických prostriedkov a vetných štruktúr v 

ľahko predvídateľných situáciách, 

 vytvoriť súvislý text, ktorý je všeobecne zrozumiteľný. Pravopis, interpunkcia a 

usporiadanie textu sú dostatočne presné na to, aby bolo možné text sledovať, 

 artikulačne zrozumiteľne  vyslovovať,  aj  keď  je  niekedy  evidentný  cudzí  

prízvuk a objavujú sa príležitostné prípady nesprávnej. 
 

SOCIOLINGVÁLNE KOMPETENCIE 

Žiak dokáže: 

 správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách, 

 poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá, 

 uvedomovať si rozdiely medzi formálnym a neformálnym prejavom, 

 pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, 

pričom využíva najbežnejšie vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného 

štýlu, 

 uvedomovať si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správať, 

 uvedomovať si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v bežnej jazykovej praxi, 

v postojoch, hodnotách a presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve 

dominantné a sú typické pre jeho jazykové zázemie. 
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PRAGMATICKÉ KOMPETENCIE 

Žiak dokáže: 

 pružne využívať rozsah jednoduchého jazyka, aby vyjadril väčšinu toho, čo chce 

vyjadriť, 

 zasiahnúť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, 

aby sa ujal slova, 

 začať, udržať a ukončiť jednoduchý osobný priamy rozhovor týkajúci sa bežných 

tém alebo osobných záujmov, 

 dostatočne   plynulo   vytvoriť   jednoduché   rozprávanie   alebo   opis   ako   

lineárnu postupnosť kompozičných zložiek, 

 spojiť sériu jednotlivých kratších bodov do súvislého lineárneho celku, 

 dostatočne presne vyjadriť hlavné body myšlienky alebo problému, 

zrozumiteľne vyjadriť podstatu myšlienky 

 

KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ ČINNOSTI A STRATÉGIE 

V záujme rozvoja komunikačných a  interakčných schopností používame na hodinách 

anglického jazyka metódu hrania rolí, simulácie, situačných rozhovorov, diskusie.  

Na rozvoj schopnosti tvorivo riešiť problémy a pracovať v tíme využívame metódy  

samostatnej práce, práce v skupinách, tvorby a obhajoby projektov. 

Ako pomoc pri vysvetľovaní a osvojovaní si novej gramatiky, uplatňujeme induktívnu 

a deduktívnu metódu. Pre porozumenie učiva s výkladovým textom používame stratégiu 

učenia a myslenia EUR (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia).  

Podľa možností majú učiaci sa príležitosť konverzácií s nemeckým lektorom, čím si 

rozvíjajú svoje interpersonálne kompetencie. 

Vo vyučovacom procese sa využívajú IKT a multimédiá (CD, DVD), interaktívna tabuľa 

prostredníctvom ktorých sa rozvíja u učiacich sa schopnosť získavať informácie, počúvať 

a reprodukovať text, pochopiť informácie v texte, prípadne vo filme, v piesni, ako aj 

prezentovať a obhajovať projekty na zadané témy. 

V záujme prepojenia už osvojených poznatkov a nových informácií používame  na 

hodinách asociogram. Na upevňovanie vedomostí slúžia aj rôzne hravé aktivity, ako sú 

tajničky, osemsmerovky, hádanky a i. 

Svoje tvorivé a kritické myslenie majú učiaci sa možnosť rozvíjať a prezentovať aj 

písomnou formou v kratších, či dlhších esejách. Na podporu tvorivosti a tímovej práce  

využívame metódu brainstorming-u a metódu Philips 66. 

Komunikačné jazykové činnosti a stratégie: počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má žiak povinne dosiahnuť počas 

štúdia.  

Jazykové činnosti a stratégie sú stanovené úrovňovo a rozvíjajú sa väčšinou 

integrovane, t. j. viaceré súčasne. Dôraz na konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od 

komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú. 

 

ÚROVEŇ B1 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

Žiak počas štúdia dokáže porozumieť: 

 jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o častých každodenných 

témach, identifikujúc všeobecné správy aj konkrétne detaily za predpokladu, že 

reč je zreteľne artikulovaná so všeobecne známym prízvukom, 

 textu ako celku, téme a hlavnej myšlienke, 

 špecifickým  informáciám  a  zachytiť  logickú  štruktúru  textu,  rozlíšiť  
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podstatné informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich, 

 jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každo- 

denného života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) 

prednesenom v primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku, 

 autentickým dialógom na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview, 

 prejavom naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh, 

 podrobným orientačným pokynom, 

 podstatným informáciám v prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je téma 

známa, a ak sú prednesené v primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku, 

základným informáciám z rozhlasových a televíznych správ s tematikou 

každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe. 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Žiak počas štúdia dokáže: 

 získať informácie z bežných textov, 

 na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty, 

 vyhľadať   špecifické  a detailné  informácie  v rôznych  textoch,  rozlíšiť   

základné a rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou, 

 chápať logickú štruktúru  jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj  

lexikálnych a gramatických prostriedkov, 

 odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa 

typu textu a účelu čítania, 

 rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, e-mailu, 

 rozoznať dôležité myšlienky v jednoduchých novinových článkoch na známe 

témy, 

 rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj 

argumentačnú líniu v spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do 

podrobností. 

PÍSOMNÝ PREJAV  

Žiak počas štúdia dokáže: 

 napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu, 

 zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

 opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť, 

 napísať súkromný a úradný list, 

 napísať životopis, 

 napísať príbeh, rozprávanie, opis, 

 napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 

Žiak počas štúdia dokáže: 

 reagovať   na   podnety   v rôznych   komunikačných   situáciách   jazykovo   

správne, zrozumiteľne a primerane situácii, 

 získavať, odovzdávať, overovať a potvrdzovať informácie, riešiť menej bežné 

situácie a vysvetliť príčinu a podstatu problému, 

 vyjadriť svoje myšlienky na abstraktné témy, ktoré sprostredkuje, napríklad 

filmy, knihy, scénické predstavenia, výstavy, hudba atď., 

 využiť široký okruh jednoduchého jazyka na zvládnutie väčšiny situácií, ktoré sa 

môžu vyskytnúť počas cestovania, 

 bez prípravy sa zapojiť do rozhovoru na známe témy, vyjadriť osobné názory, 
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vyjadriť a reagovať na pocity, akými sú prekvapenie, šťastie, smútok, záujem a 

nezáujem, 

 porovnať a dať do protikladu alternatívy s podrobným vysvetlením toho, čo treba 

robiť, kam ísť, koho alebo čo si vybrať atď., 

 vyjadriť a požiadať o osobné názory a stanoviská v diskusii na zaujímavé témy, 

 vyhľadať a vyjadriť jednoduché faktografické informácie, 

 požiadať o podrobné usmernenia a riadiť sa nimi, 

 získať podrobnejšie informácie. 

 

ÚROVEŇ B2 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 porozumieť živej alebo vysielanej spisovnej reči na známe aj neznáme témy, s 

ktorými sa stretáva v každodennom živote, 

 sledovať dlhšiu a zložitú argumentáciu za predpokladu, že téma je dostatočne 

známa a postup prezentácie je vyznačený explicitnými prostriedkami, 

 s istým úsilím pochopiť živý rozhovor medzi rodenými hovoriacimi, 

 pochopiť podstatné body prednášok, rozhovorov, správ, ktoré sú obsahovo a 

jazykovo zložité, 

 porozumieť odkazom a hláseniam na konkrétne a abstraktné témy, pokiaľ sú 

hovorené normálnym tempom a v spisovnom jazyku, 

 porozumieť nahrávkam v spisovnom jazyku, s ktorými sa môže stretnúť v 

spoločenskom a akademickom živote, a okrem informačného obsahu 

identifikovať aj názory a postoje hovoriaceho. 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 získať informácie z bežných textov, 

 na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty, 

 vyhľadať špecifické aj detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a 

rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou, 

 chápať logickú štruktúru textu na základe jeho obsahu, ale aj lexikálnych a 

gramatických prostriedkov, 

 odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa 

typu textu a účelu čítania, 

 prečítať korešpondenciu, ktorá sa vzťahuje na vlastnú oblasť záujmu a okamžite 

pochopiť základný význam textu, 

 porozumieť článkom a správam zaoberajúcim sa aktuálnymi problémami, v 

ktorých pisatelia zaujímajú konkrétne postoje alebo názory, 

 rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj 

argumentačnú líniu v spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do 

podrobností. 

PÍSOMNÝ PREJAV  

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu, 

 zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

 opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť, 

 napísať obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list a úradný list, 

 napísať životopis, 
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 napísať obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, 

rozprávanie, opis), 

 napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru, 

pocitov,  

 s využitím argumentácie a porovnávania. 

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 reagovať v rôznych komunikačných situáciách primerane, jazykovo správne a 

zrozumiteľne, 

 viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoj jazykový prejav, 

 správne   reagovať   na   partnerove   repliky   v prirodzených   a simulovaných   

situáciách   a v situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. 

zmeniť tému), 

 interpretovať a odovzdávať informácie, 

 podať jasný a podrobný opis toho, ako uskutočniť nejaký postup, 

 vysvetliť  a  obhájiť  svoje  názory  v  diskusii  poskytnutím  dôležitých  

vysvetlení,  dôvodov a poznámok, 

 spoľahlivo porozumieť podrobným pokynom, 

 jasne načrtnúť situáciu alebo problém, uvažovať o príčinách alebo následkoch a 

zvažovať výhody alebo nevýhody rozličných prístupov. 

Ústny prejav - monológ 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 vyjadriť sa  plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na 

stupeň formálnosti prejavu, 

 pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním,  ak 

sa téma týka oblasti jeho osobného záujmu, 

 jasne a podrobne opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti, 

 tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy), 

 interpretovať a stručne zhrnúť, napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k 

nim, 

 opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadria svoj názor a postoj k nim, 

 jasne  argumentovať,  argumentáciu  dostatočne  rozviesť  a  podporiť  svoj  

názor  ďalšími argumentmi a prípadnými podrobnosťami, 

 predniesť  oznámenia  na  najvšeobecnejšie  témy  dostatočne  jasne,  precízne  a 

spontánne. 

 

Základnou formou vyučovania je vyučovacia hodina základného typu,  domáca príprava na 

vyučovanie. Počas vyučovania využívame individuálnu, frontálnu i skupinovú prácu žiakov 

i diferencované a projektové vyučovanie. Tieto formy vyučovania sú obohatené o exkurzie 

podľa aktuálnej ponuky školy. 
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http://clients.squareeye.net/uploads/eaquals2011/documents/EAQUALS_British_Council_Co 
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English Profile. Introducing the CEFR for English. Cambridge, 2011. ISBN 978-1-907870- 

45-3. 

English  Vocabulary  Profile.  English  Profile  Programme,  registered  with  the  Council  of 

Europe. [cit. 2013.06.04] Dostupné na internete: http://vocabulary.englishprofile.org/. 

Európsky Referenčný Rámec. Európske spoločenstvá, 2007. [cit. 2012.11.05] Dostupné na 

internete:http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sk.pdf. 

Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecký slovník termínov k Spoločnému európskemu 

referenčnému rámcu pre jazyky. Vydanie 2. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. 

ISBN 978-80-89225-71-2. 

Spoločný  európsky  referenčný  rámec  pre  jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie. 

Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006.  ISBN 80-58756-93-5, revidované vydanie 2013. 

SOARS, John, SOARS Liz, WHEELDON Sylvia: New Headway Elementary Student’s 

Book, The Third Edition. Oxford : Oxford University Press, 2007, ISBN: 0194366774   

SOARS, John, SOARS Liz, WHEELDON Sylvia: New Headway Elementary Workbook, 

The Third Edition. Oxford : Oxford University Press, 2007, ISBN: 0194715108   

SOARS, John, SOARS Liz, WHEELDON Sylvia: New Headway Pre-Intermediate Student’s 

Book, The Third Edition. Oxford : Oxford University Press, 2007, ISBN: 0194715850 

SOARS, John, SOARS Liz, WHEELDON Sylvia: New Headway Pre-Intermediate 

Workbook, The Third Edition. Oxford : Oxford University Press, 2007, ISBN: 0194366723  

SOARS, John, SOARS Liz, SLovník Headway, The Third Edition, Oxford: Oxford 

University Press, 2008,  ISBN: 8096882821       

LINGEA - anglický veľký slovník, 2. vydanie, Lingea 2010,  ISBN: 978-80-89323-68-5  

Okrem uvedených učebníc sa na hodinách anglického  jazyka pracuje s časopismi Hello, 

Friendship a Bridge. Taktiež sa využívajú on-line cvičenia na internete k vyššie uvedeným 

učebniciam. 

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. Totožné sú aj tematické okruhy a predpísaná lexika. V UP sa týždenná 

hodinová dotácia predmetu anglický jazyk v iŠkVP navyšuje v 2. a v 3. ročníku o 1 hodinu, 

t.j. spolu o 2 hodiny.  

Navýšenie sa využije pri prehĺbení kvality výkonu nasledovne: 

 

Žiak vie/dokáže: 

Oblasť počúvania s porozumením: 

- porozumieť špecifickým informáciám a zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť 

podstatné informácie od nepodstatných v prednáškach, referátoch, diskusiách ak sú 

prednesené v primeranom tempe reči so všeobecne známym prízvukom.  

 

Oblasť čítania s porozumením: 

- získavať informácie z bežných textov a rozlíšiť základné informácie od rozširujúcich, 

dokáže odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa typu 

textu a účelu čítania.  

 

Oblasť písomného prejavu: 

http://clients.squareeye.net/uploads/eaquals2011/documents/EAQUALS_British_Council_Core_Curriculum_April2011.pdf
http://clients.squareeye.net/uploads/eaquals2011/documents/EAQUALS_British_Council_Core_Curriculum_April2011.pdf
http://vocabulary.englishprofile.org/dictionary/show/uk/1004530?showLevel=a1_c2
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sk.pdf
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- napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu, dokáže 

napísať životopis, príbeh, rozprávanie, či opis a napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením 

vlastného názoru a pocitov. 

 

Oblasť verbálneho prejavu: 

- reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, 

zrozumiteľne a primerane situácii. Dokáže sa zapojiť do dialógu bez prípravy, dokáže 

vyjadriť osobné názory, reagovať na pocity, akými sú prekvapenie, šťastie, smútok, záujem 

i nezáujem. V monologickom prejave dokáže opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti, 

opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne, dokáže 

interpretovať a odovzdávať informácie.  

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu anglický jazyk 

začlenené tieto prierezové témy: 

Environmentálna výchova – diskusiou na tému separovanie odpadu v anglicky hovoriacich 

krajinách a porovnaním situácie s našou krajinou sú žiaci motivovaní, aby sa viac 

angažovali pri triedení odpadu vo svojom okolí. 

Multikultúrna výchova – prostredníctvom spoznávania sveta rovesníkov v anglicky 

hovoriacich, ale aj v iných krajinách sveta sú žiaci vedení k tolerancii, ústretovosti, 

znášanlivosti voči iným kultúram a národom. 

Ochrana života a zdravia – rozprávaním sa o zdravom stravovaní, spôsobe života,  

o možnostiach aktívneho i pasívneho športu, o chorobách a o ich predchádzaní sú žiaci 

vedení k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.  

Osobnostný a sociálny rozvoj – prostredníctvom rôznych tvorivých, komunikačných 

a interaktívnych metód sa žiaci učia pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, využívať 

svoje dary a schopnosti, eliminovať negatívne prejavy, vzájomne sa ohodnotiť a mať 

radosť z úspechu druhého. 

Ľudské práva – prácou v náhodne vytvorených skupinách sú žiaci vedení všímať si 

a pomáhať slabším spolužiakom, učia sa vzájomnej úcte, tolerancii. V diskusiách sú žiaci 

vedení, aby slobodne vyjadrovali svoj názor. Zvláštna pozornosť sa venuje mimoriadne 

talentovaným žiakom, ako aj zaostávajúcim.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – v súlade so zadanými témami sa žiaci učia 

zbierať informácie, prepájať poznatky z jednotlivých predmetov, spracovať zozbieraný 

materiál formou PowerPoint-ovej prezentácie alebo inou tvorivou formou a zároveň 

vytvorený projekt prezentovať a obhájiť pred spolužiakmi. 

Mediálna výchova – pomocou využívania multimédií a IKT sa žiaci učia kriticky  si voliť 

z množstva ponúkaných informácií v oblasti hudby, filmu, internetu. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – porovnávaním našich zvykov a tradícií 

s krajinami, v ktorých sa hovorí po anglicky, povzbudzujeme žiakov k hrdosti na svoju 

vlastnú kultúru, tradície, ako aj ľudí, ktorí ju vytvorili a uchovávajú. 

Pre učebnicu New Headway Intermediate 3rd edition (úroveň B1) 

 

Multikultúrna výchova 

téma – prehĺbenie poznania kultúr blízkeho okolia 

 L 3 – Indiánske príbehy (Gluskap a bábätko) 

 L 4 – Príď na návštevu (prijímanie návštev v troch rôznych kultúrach) 

 L 5 – Iné hotely (spoznávanie zaujímavých hotelov v iných krajinách) 

 L 6 – Najobľúbenejšie jedlo sveta (pôvod a vývoj pizze) 
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 L 6 – New York a Londýn (rozprávanie o dvoch veľkomestách a živote v nich) 

téma – rozvinutie argumentácie pri prezentácii vlastných názorov a postojov 

 L 1 – Moje divy sveta 

 L 4 - Symboly 

téma – podnietenie snahy o korektné vzťahy s blízkym okolím 

 L 8 – Tri charity  

 L 4 – Svetový sprievodca slušného správania (rady, ako sa nesprávať neslušne v iných 

kultúrach) 

téma – rozvinutie uvedomelej reflexie vlastnej kultúrnej identity 

 L 11 – Ako dobre poznáš svoj svet 

téma -  vybudovanie schopnosti odhaľovať základné stereotypy a predsudky 

 L 4 – Svetový sprievodca slušného správania (rady, ako sa nesprávať neslušne v iných 

kultúrach) 

 

Mediálna výchova 

- téma - schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi 

o  L 1 – 12 -  schopnosť selektovať informácie z počutého textu a pri pozeraní 

videa v anglickom jazyku 

- téma - schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich 

to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast... 

o  L 1 - Prezentácia posteru (vyhľadať informácie o divoch moderného sveta 

a posúdiť ich vhodnosť na prezentáciu) 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

téma – rozvíjanie základných schopností dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti 

o v každej preberanej lekcii je zahrnutá tvorba rozhovorov, či už vo dvojici 

alebo vo väčších skupinách 

téma – osvojovať si študijné zručnosti 
o  v každej lekcii sú cvičenia, ktoré učia žiakov stratégiám pre rozvoj jednotlivých 

zručností (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie, 

rozprávanie) 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

téma – rozvoj schopnosti pracovať v tíme na zadanom projekte 

 prezentácia posterov na rôzne témy 

Pre učebnicu New Headway Upper-Intermediate 3rd edition (úroveň B2) 

 

Multikultúrna výchova 

téma - rozvinutie schopnosti analyzovať a triediť informácie o kultúrach 

 L 2 – Stratený raj 

téma – prehĺbenie poznania kultúr blízkeho okolia 

 L 2 – Bol som tam, robil som toto 

téma – rozvinutie argumentácie pri prezentácii vlastných názorov a postojov 

 L 2 – Tashi Wheeler – dievča v pohybe  

 L 4 – Konšpiračné teórie 

 L 4 – Ako byť zdvorilý 

téma – podnietenie snahy o korektné vzťahy s blízkym okolím 

 L 4 – Moja najpamätnejšia lož 

 L 5 – Nikto nás nepočúva 
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Mediálna výchova 

- téma - schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi 

o schopnosť selektovať informácie z počutého textu a pri pozeraní videa 

v anglickom jazyku 

- téma - schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich 

to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast... 

o  prezentácia posteru/prezentácie na tému známa osobnosť 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

téma – rozvíjanie základných schopností dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti 

o v každej preberanej lekcii je zahrnutá tvorba rozhovorov, či už vo dvojici 

alebo vo väčších skupinách 

téma – utváranie a rozvíjanie základných zručností pre spoluprácu; uvedomovanie si 

hodnoty spolupráce 

o Prezentácia posteru (obľúbený spevák, športovec...) – v skupinách po 2-3 

žiakoch 

téma – osvojovať si študijné zručnosti 

o v závere každej lekcie sú cvičenia, ktoré učia žiakov stratégiám pre rozvoj 

jednotlivých zručností (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, 

písanie, rozprávanie) 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

téma – rozvoj schopnosti pracovať v tíme na zadanom projekte 

Prezentácia posteru (obľúbený spevák, športovec...) 

téma – schopnosť individuálne spracovať informácie a prezentovať ich 

Prospekt/Prezentácia v PowerPointe (rôzne témy podľa potreby) 

 

Medzipredmetové vzťahy s predmetom: 

 

Biológia  - 3. ročník – Životospráva a výživa (zdravý životný štýl) 

- 3. ročník – Ľudské telo. Choroby. Orgánové sústavy človeka (časti ľud. tela)         

  - 3. ročník – Životné prostredie 

                        - 1. ročník – Životné prostredie a organizmy (rastliny a zvieratá) 

Dejepis  - 1. ročník – Vznik Anglicka  

Geografia - 2. ročník – Regióny sveta – Európa (reálie  v USA, VB, Austrálii a N. 

Zélande) 

- 2. ročník – Zvyklosti a tradície v regiónoch sveta (zvyky a obyčaje krajín, v ktorých sa 

hovorí po anglicky) 

 - 3. ročník – Cestovný ruch (cestovanie) 

      - 3. ročník – Slovenská republika (Slovensko moja vlasť) 

Občianska náuka – 3. ročník – Trh práce (povolania, žiadosť o prijatie do zamestnania, 

životopis) 

            Nezamestnanosť (hľadanie práce, nezamestnanosť, nezamestnaní absolventi) 

 Rodina a škola.  

 Voľný čas,  človek a spoločnosť. 

 Katolícke náboženstvo – 2. ročník – Sviatky uvádzania do kresťanského života (krst, 

birmovanie, sviatosť manželstva) 

Latinčina – 2. a 3. ročník latinské slová 
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9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 

 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete anglický jazyk  je cieľová komunikačná 

úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími 

štandardami. 

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické 

a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných 

zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka 

A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky 

a musia zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích 

štandardoch. 

Predmet je klasifikovaný podľa metodického pokynu MŠ SR č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B1 klasifikujú 

podľa kritérií uvedených v nasledujúcich odsekoch  v primeranom rozsahu pre príslušný 

ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo 

prečítaného textu. Dokáže zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické 

a detailné informácie. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne 

jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa bežného života v dostatočnom rozsahu 

na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť myšlienky či opísať problémy so 

značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, 

výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý prejav na témy 

z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne 

používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo 

formálnom a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na 

obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je 

celistvá a zámer výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych 

komunikačných situáciách takmer vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú 

zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv materinského jazyka na intonáciu 

a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom 

komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé 

gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú 

slovnú zásobu. Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky 

spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy 

učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je 

väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná 

zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce 

výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť 
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vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý 

a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často 

používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné 

jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 

krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, 

žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 

primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať 

problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s 

pomocou učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. 

Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na 

otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, ako aj množstvo gramatických chýb, 

bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B2 klasifikujú 

podľa  nasledovných kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou. K splneniu 

úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú 

bohatú slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, 

výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Obsah a kvalita prejavu 

(vrátane písomného) zodpovedajú téme, v prípade, že žiak nedokáže niečo/niekoho 

pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie presvedčivo 

argumentovať, obhajovať prezentované názory a uvádzať protiargumenty. Výpoveď je 

takmer gramaticky správna. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je 

celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne 

jazykové prostriedky. Prerušuje len zriedkavo svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú 

spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu 

a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom 

komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Slovná 

zásoba je primeraná a žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak 

dokáže argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému názoru. Ojedinelé gramatické chyby 

žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú 

slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. 

Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené 

jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv 

materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou 

primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je 

primeraná, ale nie vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy 
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a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej 

miery aj obhájiť, vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby 

nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý 

a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často 

používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné 

jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 

krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, 

žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 

primeraná zadanej téme žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať 

problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani pomocou 

učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je 

schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú 

zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, 

žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni 

porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. Množstvo 

gramatických chýb znemožňuje porozumenie. 

 

Pri predmete  anglický jazyk  sa hodnotí  forma:    

 

písomná (písomné práce, testy, slohové práce , domáce úlohy) 

ústna (rozhovory, situačné  rozhovory , opis obrázkov) 

praktická a tvorivá ( referáty, individuálne a skupinové projekty,  prezentácie, olympiády, 

súťaže)   

Písomné práce, testy ,  slohové práce a ústne odpovede  sú známkované nasledovne: 

Percentá  Stupeň 

100-90 %  výborný 

89-80%  chválitebný 

79-67%  dobrý 

66-50%  dostatočný 

49-0%   nedostatočný 

 

Slohové práce sa hodnotia podľa kritérií internej časti maturitnej skúšky: 

Obsah textu – max. 5 bodov 

Členenie a stavba textu – max. 5 bodov 

Gramatika (morfológia, syntax, pravopis) – max. 5 bodov 

Slovná zásoba – max. 5 bodov 

 

Kritériá hodnotenia ústnej odpovede sú nasledovné: 

Slovná zásoba – max. 5 bodov 

Gramatika – max. 5 bodov 

Obsahová primeranosť – max. 5 bodov 

Pohotovosť a plynulosť vyjadrovania – max. 5 bodov 

Výslovnosť a intonácia – max. 5 bodov 
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Pri tvorbe projektov, prezentácii a referátov sa prihliada na: 

obsahovú stránku 

kvalitu výstupu, grafickú úroveň  

gramatickú, lingvistickú a štylistickú stránku 

úroveň obhajoby (prezentácia projektu pred triedou) 

Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 5 bodov. 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto: 

Percentá  Stupeň 

 100 – 90%                výborný 

89,99 – 75%             chválitebný 

74,99 – 50%             dobrý 

49,99 – 30%            dostatočný 

29, 99 – 0%             nedostatočný 

 

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia 

sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného 

obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a 

sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na 

základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa na 

dôležitosť a váhu  jednotlivých známok.  
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NEMECKÝ JAZYK (DRUHÝ CUDZÍ JAZYK) 

 

Názov predmetu Nemecký jazyk – druhý cudzí jazyk 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

2. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu  99 vyučovacích hodín 

3. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

4. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Ročník  1. –  4. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902  J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka pre úplné stredné všeobecné 

vzdelávanie, úroveň A1 až B1 svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s 

pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový 

štandard, ktorý je východiskom školského vzdelávacieho programu pre tento vyučovací 

predmet. Zároveň obsahuje odporúčané časti, ktoré dotvárajú plastický obraz o 

používaní a ovládaní jazyka na príslušnej úrovni. 

Vzdelávací štandard predstavuje rámec pre rozvoj komunikačných jazykových 

činností a stratégií a ich realizáciu v rôznych komunikačných kontextoch. Zároveň 

poskytuje priestor na vytváranie  množstva komunikačných situácií a podporuje 

činnostne zameraný prístup.  

V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi 

hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať. Vzdelávací 

štandard je programom rôznych činností a otvorených príležitostí na  rozvíjanie 

individuálnych učebných možností žiakov. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Učebný predmet nemecký jazyk, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, sa 

sústreďuje na formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí a zručností 

zameraných na: 

pestovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave, 

zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku, 

rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je 

plynulosť a  jazyková správnosť, 
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vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií 

navzájom v rámci skupín a triedy, 

správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti, 

rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými 

hodnotami v anglicky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, 

životnými hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine, dokázať obhájiť kresťanský 

postoj, 

zvládnutie základnej náboženskej terminológie.  

Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca  založená na 

schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou 

formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb 

jednotlivca. Pri koncipovaní školského vzdelávacieho programu sa nepredpokladá, že žiaci 

v predchádzajúcom vzdelávaní dosiahli nižšie komunikačné úrovne. 

Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni A1 podľa SERR je 

nasledujúca: 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých 

účelom  je  uspokojenie  konkrétnych  potrieb,  a  tieto  výrazy  a slovné  spojenia  dokáže 

používať.  Dokáže  predstaviť  seba  aj  iných  a  dokáže  klásť  a  odpovedať  na  otázky o 

osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré 

vlastní.  Dokáže  sa  dohovoriť  jednoduchým  spôsobom  za  predpokladu,  že  partner  v 

komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni A2 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie  vetám  a  často  používaným  výrazom  vzťahujúcim  sa  na  oblasti,  ktoré  sa  ho 

bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, 

miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných 

úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných 

záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné 

okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb. 

Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni B1 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, 

s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo 

väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto 

jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o 

ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a 

stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. V rámci vyučovania NEJ sa triedy 

delia na skupiny, čo podporuje interaktívnu dimenziu vyučovacieho procesu. Vyučovanie 

sa koná v klasických učebných priestoroch i v špecializovaných učebniach, vybavených 

IKT. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. Pri formulácii cieľov vyučovacieho 

predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh 

sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je umožniť žiakom: 

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre 

jazyk, ale sú nevyhnutné pre  rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 
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realizoval vymedzeným spôsobom, 

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, 

čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč 

alebo čitateľ, 

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny 

prejav, písomný prejav) vytvoriť  ústny alebo písomný text, 

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne 

funkčné ciele. 

 

4. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie v predmete nemecký jazyk sa zameriavajú na rozvoj 

vyššie uvedených kompetencií žiakov a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem 

a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa aktuálnych požiadaviek, 

možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju žiaka a  naplnenia profilu absolventa 

našej školy. 

Preferovanými metódami sú skupinová a samostatná práca, prezentácia projektov, 

dramatické metódy, diskusia  a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Chceme venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so 

špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom, 

školským psychológom a príslušnými úradmi. 

Pri svojej práci chcem akceptovať a zachovať ľudských práva žiaka (právo na vzdelanie, 

právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zvláštnu pozornosť venujeme vyhľadávaniu a rozvoju talentu žiakov zapájaním do súťaží 

a olympiád.  

Výsledky svojej práce môžu žiaci prezentovať na každoročnom dni venovanom cudzím 

jazykom. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

V záujme rozvoja komunikačných a  interakčných schopností používame na hodinách 

nemeckého jazyka metódu hrania rolí, simulácie, situačných rozhovorov, diskusie.  

Na rozvoj schopnosti tvorivo riešiť problémy a pracovať v tíme využívame metódy  

samostatnej práce, práce v skupinách, tvorby a obhajoby projektov. 

Ako pomoc pri vysvetľovaní a osvojovaní si novej gramatiky, uplatňujeme induktívnu 

a deduktívnu metódu. Pre porozumenie učiva s výkladovým textom používame stratégiu 

učenia a myslenia EUR (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia).  

Podľa možností majú učiaci sa príležitosť konverzácií s nemeckým lektorom, čím si 

rozvíjajú svoje interpersonálne kompetencie. 

Vo vyčovacom procese sa využívajú IKT a multimédiá (CD, DVD), prostredníctvom 

ktorých sa rozvíja u učiacich sa schopnosť získavať informácie, počúvať a reprodukovať 

text, pochopiť informácie v texte, prípadne vo filme, v piesni, ako aj prezentovať 

a obhajovať projekty na zadané témy. 

V záujme prepojenia už osvojených poznatkov a nových informácií používame  na 

hodinách asociogram. Na upevňovanie vedomostí slúžia aj rôzne hravé aktivity, ako sú 

tajničky, osemsmerovky, hádanky a i. 

Svoje tvorivé a kritické myslenie majú učiaci sa možnosť rozvíjať a prezentovať aj 

písmnou formou v kratších, či dlhších esejách.   

Základnou formou vyučovania je vyučovacia hodina základného typu a domáca práca. 

Tieto formy vyučovania môžu byť obohatené o exkurzie podľa aktuálnej ponuky školy. 
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KOMPETENCIE 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

 

Žiak dokáže: 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 dopĺňať  si  vedomosti  a rozvíjať  zručnosti,  prepájať  ich  s už  osvojeným  

učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

 kriticky  hodnotiť  svoj  pokrok,  prijímať  spätnú  väzbu  a uvedomovať  si  

možnosti svojho rozvoja, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 rozoznať  základné  normy správania  sa  a bežné  spoločenské  konvencie  

vybraných krajín, v ktorých sa hovorí daným cudzím jazykom, 

 identifikovať základné kultúrne aspekty vybraných krajín cieľového 

jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými kultúrnymi aspektami 

vlastnej krajiny. 
 

KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa 

používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné 

správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných krajinách, kde sa 

hovorí anglickým  jazykom. 

Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

 jazykové kompetencie, 

 sociolingválne kompetencie, 

 pragmatické kompetencie. 

JAZYKOVÉ KOMPETENCIE  

Žiak na úrovni A1 dokáže: 

používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu;  

používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie;  

používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru;  

ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi 

pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa;  

odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia;  

vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 
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Žiak na úrovni A2 dokáže používať: 

 bežné   slová   a   slovné   spojenia   nevyhnutné   pre   uspokojovanie   jednoduchých 

komunikačných potrieb obmedzeného charakteru; 

 základné   vetné   modely   a komunikovať   o   osvojených   témach   

prostredníctvom naučených slovných spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov; 

 obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú 

predvídateľných základných jazykových situácií; 

 osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré sa 

týka známych situácií a tém; 

 niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa systematicky 

dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť. 

 

Žiak na úrovni B1 dokáže používať: 

slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu štandardných komunikačných situácií a 

tematických okruhov (lexikálna kompetencia);  

morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia);  

slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia);  

zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a 

ortografická).  

Žiak dokáže: 

ovládať jazyk dostatočne na to, aby sa dohovoril a vyjadroval s použitím dostačujúcej 

slovnej zásoby len s určitou mierou váhania a opisných jazykových prostriedkov na 

vymedzené témy, pričom používa opisné jazykové tvary;  

ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, 

vysvetliť hlavné body, myšlienky, či problémy so značnou dávkou precíznosti a vyjadrovať 

myšlienky, ktoré sa týkajú abstraktných a kultúrnych tém;  

komunikovať primerane správne v známych kontextoch; všeobecne dobre ovládať 

gramatiku, i keď badať vplyv materinského jazyka. Napriek chybám, ktorých sa dopúšťa, 

je jasné, čo chce vyjadriť, pomerne správne dokáže používať repertoár často používaných 

gramatických prostriedkov a vetných štruktúr v ľahko predvídateľných situáciách;  

vytvoriť súvislý text, ktorý je všeobecne zrozumiteľný. Pravopis, interpunkcia a 

usporiadanie textu sú dostatočne presné na to, aby bolo možné text sledovať,  

artikulačne zrozumiteľne vyslovovať, aj keď je niekedy evidentný cudzí prízvuk a objavujú 

sa príležitostné prípady nesprávnej výslovnosti. 

 

SOCIOLINGVÁLNE KOMPETENCIE 

Žiak na úrovni A1 dokáže: 

- nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, ospravedlniť 

sa atď. 

 

Žiak na úrovni A2 dokáže: 

 komunikovať v bežných spoločenských situáciách; 

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. 

výmena informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď.; 

 udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších 

bežných výrazov. 
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Žiak na úrovni B1 dokáže: 

správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách;  

poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá;  

uvedomovať si rozdiely medzi formálnym a neformálnym prejavom;  

pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, pričom 

využíva najbežnejšie vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu;  

uvedomovať si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správať;  

uvedomovať si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v bežnej jazykovej praxi, v 

postojoch, hodnotách a presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú 

typické pre jeho jazykové zázemie. 

PRAGMATICKÉ KOMPETENCIE 
 

Žiak na úrovni A1 dokáže: 

spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 

napríklad „a“ alebo „potom“;  

zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s mnohými 

pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej 

známych slov a na pokusy o vhodnejšiu komunikáciu. 

 

Žiak na úrovni A2 dokáže: 

 usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok 

(tematická organizácia, logické usporiadani slov, príčina/následok); 

 využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické in- 

formácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s 

ľuďmi; 

 používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru; 

 používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých 

viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

Žiak na úrovni B1 dokáže: 

 pružne využívať rozsah jednoduchého jazyka, aby vyjadril väčšinu toho, čo chce 

vyjadriť, 

 zasiahnúť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, 

aby sa ujal slova, 

 začať, udržať a ukončiť jednoduchý osobný priamy rozhovor týkajúci sa bežných 

tém alebo osobných záujmov, 

 dostatočne   plynulo   vytvoriť   jednoduché   rozprávanie   alebo   opis   ako   

lineárnu postupnosť kompozičných zložiek, 

 spojiť sériu jednotlivých kratších bodov do súvislého lineárneho celku, 

 dostatočne presne vyjadriť hlavné body myšlienky alebo problému, zrozumiteľne 

vyjadriť podstatu myšlienky 
 

KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ ČINNOSTI A STRATÉGIE 

V záujme rozvoja komunikačných a  interakčných schopností používame na hodinách 

anglického jazyka metódu hrania rolí, simulácie, situačných rozhovorov, diskusie.  

Na rozvoj schopnosti tvorivo riešiť problémy a pracovať v tíme využívame metódy  

samostatnej práce, práce v skupinách, tvorby a obhajoby projektov. 

Ako pomoc pri vysvetľovaní a osvojovaní si novej gramatiky, uplatňujeme induktívnu 

a deduktívnu metódu. Pre porozumenie učiva s výkladovým textom používame stratégiu 

učenia a myslenia EUR (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia).  

Podľa možností majú učiaci sa príležitosť konverzácií s nemeckým lektorom, čím si 

rozvíjajú svoje interpersonálne kompetencie. 
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Vo vyučovacom procese sa využívajú IKT a multimédiá (CD, DVD), interaktívna tabuľa 

prostredníctvom ktorých sa rozvíja u učiacich sa schopnosť získavať informácie, počúvať 

a reprodukovať text, pochopiť informácie v texte, prípadne vo filme, v piesni, ako aj 

prezentovať a obhajovať projekty na zadané témy. 

V záujme prepojenia už osvojených poznatkov a nových informácií používame  na 

hodinách asociogram. Na upevňovanie vedomostí slúžia aj rôzne hravé aktivity, ako sú 

tajničky, osemsmerovky, hádanky a i. 

Svoje tvorivé a kritické myslenie majú učiaci sa možnosť rozvíjať a prezentovať aj 

písomnou formou v kratších, či dlhších esejách. Na podporu tvorivosti a tímovej práce  

využívame metódu brainstorming-u a metódu Philips 66. 

Komunikačné jazykové činnosti a stratégie: počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má žiak povinne dosiahnuť počas 

štúdia.  

Jazykové činnosti a stratégie sú stanovené úrovňovo a rozvíjajú sa väčšinou 

integrovane, t. j. viaceré súčasne. Dôraz na konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od 

komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú. 

ÚROVEŇ A1 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

Žiak dokáže: 

sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť 

význam;  

porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa 

jednoduchými orientačnými pokynmi;  

porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, 

konkrétnych potrieb 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Žiak dokáže: 

porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, 

vyhľadať známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa potreby sa v čítaní vrátiť 

späť;  

porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach;  

rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné spojenia v jednoduchých nápisoch;  

získať   približnú   predstavu   o obsahu   jednoduchších   informačných   materiálov 

a krátkych jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu; 

riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi 

PÍSOMNÝ PREJAV  

Žiak dokáže: 

napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky;  

vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 

adresa, telefón a podobne;  

napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo 

robia, v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť 

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 

Žiak dokáže: 

dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho 

opakovania reči, preformulovania a spresnení;  

porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne 

a pomaly;  
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používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho, ako 

sa má;  

predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú;  

rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché 

informácie. 

Ústny prejav - monológ 

Žiak dokáže: 

vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach;  

opísať seba, čo robí, kde žije 

ÚROVEŇ A2 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

Žiak dokáže: 

 porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby 

za predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná; 

 porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné 

oblasti každodenného života; 

 porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých 

sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach; 

 identifikovať tému vypočutej diskusie; 

 porozumieť základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe; 

 rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru; 

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Žiak dokáže: 

 porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú 

slovnú zásobu; 

 rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach; 

 pochopiť  konkrétne  informácie  v jednoduchších  písaných  materiáloch,  s 

ktorými prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty; 

 porozumieť jednoduchým osobným listom; 

 vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými 

sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy; 

 vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie; 

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov 

PÍSOMNÝ PREJAV  

Žiak dokáže: 

 

 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov; 

 napísať jednoduché osobné listy; 

 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopa- kovanie a preformulovanie; 

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci; 

 napísať  jednoduché  vety  a  spojiť  ich  najčastejšie  sa  vyskytujúcimi  

spojovacími výrazmi; 

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa – miesto, škola, rodina, záujmy 

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 

Žiak dokáže: 

 komunikovať  v jednoduchých  a bežných  situáciách,  ktoré  vyžadujú  jednoduchú 
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a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy; 

 zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny; 

 identifikovať hlavnú tému diskusie, ak je reč pomalá a jasná; 

 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy; 

 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení; 

 sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia a reagovať na ne; 

 vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie; 

požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

Ústny prejav - monológ 

Žiak dokáže: 

 opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a 

miesto; 

 opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok 

ÚROVEŇ B1 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

Žiak počas štúdia dokáže porozumieť: 

jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o častých každodenných témach, 

identifikujúc všeobecné správy aj konkrétne detaily za predpokladu, že reč je zreteľne 

artikulovaná so všeobecne známym prízvukom;  

textu ako celku, téme a hlavnej myšlienke;  

špecifickým informáciám a zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie 

od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich;  

jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každo-denného 

života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v 

primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku;  

autentickým dialógom na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview;  

prejavom naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh;  

podrobným orientačným pokynom;  

podstatným informáciám v prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je téma známa, a ak 

sú prednesené v primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku;  

základným informáciám z rozhlasových a televíznych správ s tematikou každodenného 

života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči. 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Žiak počas štúdia dokáže: 

získať informácie z bežných textov;  

na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty;  

vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou; 

chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a 

gramatických prostriedkov;  

odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa typu textu a 

účelu čítania;  

rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, e-mailu;  

rozoznať dôležité myšlienky v jednoduchých novinových článkoch na známe témy;  

rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj argumentačnú 

líniu v spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do podrobností 

PÍSOMNÝ PREJAV  

Žiak počas štúdia dokáže: 

 napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu, 

 zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 
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 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

 opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť, 

 napísať súkromný a úradný list, 

 napísať životopis, 

 napísať príbeh, rozprávanie, opis, 

 napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 

Žiak počas štúdia dokáže: 

 reagovať   na   podnety   v rôznych   komunikačných   situáciách   jazykovo   

správne, zrozumiteľne a primerane situácii, 

 získavať, odovzdávať, overovať a potvrdzovať informácie, riešiť menej bežné 

situácie a vysvetliť príčinu a podstatu problému, 

 vyjadriť svoje myšlienky na abstraktné témy, ktoré sprostredkuje, napríklad 

filmy, knihy, scénické predstavenia, výstavy, hudba atď., 

 využiť široký okruh jednoduchého jazyka na zvládnutie väčšiny situácií, ktoré sa 

môžu vyskytnúť počas cestovania, 

 bez prípravy sa zapojiť do rozhovoru na známe témy, vyjadriť osobné názory, 

vyjadriť a reagovať na pocity, akými sú prekvapenie, šťastie, smútok, záujem a 

nezáujem, 

 porovnať a dať do protikladu alternatívy s podrobným vysvetlením toho, čo treba 

robiť, kam ísť, koho alebo čo si vybrať atď., 

 vyjadriť a požiadať o osobné názory a stanoviská v diskusii na zaujímavé témy, 

 vyhľadať a vyjadriť jednoduché faktografické informácie, 

 požiadať o podrobné usmernenia a riadiť sa nimi, 

 získať podrobnejšie informácie. 

Ústny prejav - monológ 

Žiak počas štúdia dokáže: 

vyjadriť sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situáciám a témam z bežného 

života;  

opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti;  

opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne;  

interpretovať a odovzdávať informácie;  

vyrozprávať príbeh;  

stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory, plány a činnosti;  

predniesť krátke odskúšané oznámenia na témy z každodenného života 
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východiská a smerovanie, ŠPÚ 2006, ISBN 80-89225-04-07, (vsunuté kapitoly v 

publikácii: 1.1, s. 12 – 35), publikovanie čiastkových výstupov v rámci projektu ESF 

Prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do 

EÚ 

Európsky Referenčný Rámec. Európske spoločenstvá, 2007. [cit. 2012.11.05] Dostupné na 

internete: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-

learning/keycomp_sk.pdf. 

 

Pedagogická dokumentácia z nemeckého jazyka. Úroveň A1. Bratislava : Štátny 

pedagogický ústav 2009. ISBN 978-80-89225-69-9. 

Pedagogická revue, 58, 2006, 3, s. 292-311. 

 

Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecký slovník termínov k Spoločnému európskemu 

referenčnému rámcu pre jazyky. Vydanie 2. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. 
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Spoločný  európsky  referenčný  rámec  pre  jazyky,  učenie  sa,  vyučovanie,  hodnotenie. 

ŽILOVÁ, R. a kol.: Pedagogická dokumentácia z nemeckého jazyka. Úroveň B1. 

Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. ISBN 978-80-89225-81-1. 

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. Totožné sú aj tematické okruhy a predpísaná lexika pre nemecký jazyk 

do úrovne B1. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu nemecký jazyk v iŠkVP 

nemení. 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

 

V súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu 

nemecký jazyk začlenené tieto prierezové témy: 

Environmentálna výchova – diskusiou na tému separovanie odpadu v nemecky hovoriacich 

krajinách a porovnaním situácie s našou krajinou sú žiaci motivovaní, aby sa viac 

angažovali pri triedení odpadu vo svojom okolí. 

Multikultúrna výchova – prostredníctvom spoznávania sveta rovesníkov v nemecky 

hovoriacich, ale aj v iných krajinách sveta sú žiaci vedení k tolerancii, ústretovosti, 

znášanlivosti voči iným kultúram a národom. 

Ochrana života a zdravia – rozprávaním sa o zdravom stravovaní, spôsobe života,  

o možnostiach aktívneho i pasívneho športu, o chorobách a o ich predchádzaní sú žiaci 

vedení k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sk.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sk.pdf


 

 

 

 

112 

Osobnostný a sociálny rozvoj – prostredníctvom rôznych tvorivých, komunikačných 

a interaktívnych metód sa žiaci učia pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, využívať 

svoje dary a schopnosti, eliminovať negatívne prejavy, vzájomne sa ohodnotiť a mať 

radosť z úspechu druhého. 

Ľudské práva – prácou v náhodne vytvorených skupinách sú žiaci vedení všímať si 

a pomáhať slabším spolužiakom, učia sa vzájomnej úcte, tolerancii. V diskusiách sú žiaci 

vedení, aby slobodne vyjadrovali svoj názor. Zvláštna pozornosť sa venuje mimoriadne 

talentovaným žiakom, ako aj zaostávajúcim.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – v súlade so zadanými témami sa žiaci učia 

zbierať informácie, prepájať poznatky z jednotlivých predmetov, spracovať zozbieraný 

materiál formou PowerPoint-ovej prezentácie alebo inou tvorivou formou a zároveň 

vytvorený projekt prezentovať a obhájiť pred spolužiakmi. 

Mediálna výchova – pomocou využívania multimédií a IKT sa žiaci učia kriticky  si voliť 

z množstva ponúkaných informácií v oblasti hudby, filmu, internetu. 

Pre učebnicu Tangram aktuell  
 

1. Multikultúrna výchova 

téma - rozvinutie schopnosti analyzovať a triediť informácie o kultúrach 

 1. ročník   L3 – Čo vieš o Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku? 

téma – prehĺbenie poznania kultúr blízkeho okolia 

 2. ročník  L6 – Jedna trieda sa predstavuje 

 2. ročník  L7  – Berlin! Berlin! 

 3. ročník  L2  – Za dvanásť dní okolo sveta 

 3. ročník  L2  – Nemecko – informácie o spolkových krajinách 

4. ročník   L7  - Objavte Lipsko 

4. ročník   L7  -  Čo robia Anna a Sebastian v Graci 

téma – rozvinutie argumentácie pri prezentácii vlastných názorov a postojov 

 4. ročník  L5 – Štýl bývania 

téma – podnietenie snahy o korektné vzťahy s blízkym okolím 

 3. ročník  L1 – Doma je to predsa najkrajšie (ako žijú dnes mladí ľudia) 

téma – rozvinutie uvedomelej reflexie vlastnej kultúrnej identity 

 3. ročník  L2 – Moje rodné mesto. 

téma -  vybudovanie schopnosti odhaľovať základné stereotypy a predsudky 

 2. ročník  L7 – Najobľúbenejšie miesta v Berlíne (štyria prisťahovalci rozprávajú o živote 

v Berlíne) 

téma –prehĺbiť analytické schopnosti v myslení o kultúre 

4. ročník  L6  - Na to nikdy nezabudnem (Pád berlínskeho múru) 

 

2. Mediálna výchova 

- téma - schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania 

s rôznymi druhmi médií a ich produktmi 

o  1.- 4. ročník  – žiaci pravidelne pracujú s nahrávkami v nemeckom jazyku, 

čím sa učia selektovať informácie z počutého textu alebo 

z videonahrávkami 

o 2. ročník  L8 - Listy a iné písomnosti 

o 4. ročník  L8 – Dobre informovaní? Čo je možné nájsť na internete? 

- téma - schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať 

v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast... 

o  4. ročník  L7 – Spoznávame cudzie mesto 

o 4. ročník   L7 – Slávne ženy 
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3. Osobnostný a sociálny rozvoj 

téma – rozvíjanie základných schopností dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti 

 1.-4. ročník  – v každej preberanej lekcii je zahrnutá tvorba rozhovorov, či už vo dvojici 

alebo vo väčších skupinách 

téma – utváranie a rozvíjanie základných zručností pre spoluprácu; uvedomovanie si 

hodnoty spolupráce 

téma – osvojovať si študijné zručnosti 

 1.-4. ročník – v každej lekcie sú cvičenia, ktoré učia žiakov stratégiám pre rozvoj 

jednotlivých zručností (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie, 

rozprávanie) 

 

4. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

téma – rozvoj schopnosti pracovať v tíme na zadanom projekte 

 2. ročník L6 – Projekt: Urobme si triedne noviny  

téma – schopnosť individuálne spracovať informácie a prezentovať ich 

 2. ročník L7 – Projekt: Č by sme chceli vidieť v Berlíne? (prezentácia v power pointe) 

3. ročník L3 – Projekt: Opíš typické slovenské jedlo. 

Medzipredmetové vzťahy s predmetom: 

Biológia  - 3. ročník – Zdravý životný štýl (zdravý životný štýl) 

                        - 3. ročník – Ľudské telo. Orgánové sústavy človeka (časti ľudského tela) 

                        - 1. ročník – Životné prostredie a organizmy (rastliny a zvieratá) 

Dejepis  - 1. ročník – Reformy Márie Terézie a Jozefa II. (Rakúsko) 

- 3. ročník – Príčiny pádu Železnej opony (Berlín a Berlínsky múr)  

Geografia - 2. ročník – Regióny sveta – Európa (názvy krajín a ich hlavné mestá) 

- 2. ročník – Zvyklosti a tradície v regiónoch sveta (zvyky a obyčaje krajín, v ktorých sa 

hovorí po nemecky) 

 - 3. ročník – Cestovný ruch (cestovanie) 

Občianska náuka – 3. ročník – Trh práce (povolania, žiadosť o prijatie do zamestnania, 

životopis)     Nezamestnanosť (hľadanie práce, nezamestnanosť, nezamestnaní absolventi) 

 Katolícke náboženstvo – 2. ročník – Sviatky uvádzania do kresťanského života (krst, 

birmovanie, sviatosť manželstva) 

 

 9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 

 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete anglický jazyk  je cieľová komunikačná 

úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími 

štandardami. 

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické 

a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných 

zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka 

A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky 

a musia zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích 

štandardoch. 

Predmet je klasifikovaný podľa metodického pokynu MŠ SR č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  
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Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B1 klasifikujú 

podľa kritérií uvedených v nasledujúcich odsekoch  v primeranom rozsahu pre príslušný 

ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo 

prečítaného textu. Dokáže zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické 

a detailné informácie. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne 

jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa bežného života v dostatočnom rozsahu 

na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť myšlienky či opísať problémy so 

značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, 

výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý prejav na témy 

z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne 

používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo 

formálnom a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na 

obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je 

celistvá a zámer výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych 

komunikačných situáciách takmer vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú 

zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv materinského jazyka na intonáciu 

a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom 

komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé 

gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú 

slovnú zásobu. Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky 

spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy 

učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je 

väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná 

zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce 

výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť 

vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý 

a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často 

používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné 

jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 

krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, 

žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 

primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať 

problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s 

pomocou učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. 

Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na 
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otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, ako aj množstvo gramatických chýb, 

bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B2 klasifikujú 

podľa  nasledovných kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou. K splneniu 

úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú 

bohatú slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, 

výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Obsah a kvalita prejavu 

(vrátane písomného) zodpovedajú téme, v prípade, že žiak nedokáže niečo/niekoho 

pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie presvedčivo 

argumentovať, obhajovať prezentované názory a uvádzať protiargumenty. Výpoveď je 

takmer gramaticky správna. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je 

celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne 

jazykové prostriedky. Prerušuje len zriedkavo svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú 

spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu 

a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom 

komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Slovná 

zásoba je primeraná a žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak 

dokáže argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému názoru. Ojedinelé gramatické chyby 

žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú 

slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. 

Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené 

jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv 

materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou 

primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je 

primeraná, ale nie vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy 

a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej 

miery aj obhájiť, vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby 

nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý 

a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často 

používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné 

jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 

krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, 

žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 

primeraná zadanej téme žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať 

problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani pomocou 

učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je 



 

 

 

 

116 

schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú 

zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, 

žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni 

porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. Množstvo 

gramatických chýb znemožňuje porozumenie. 

 

Pri predmete nemecký jazyk (francúzsky a ruský jazyk) sa hodnotí  forma:    

písomná (písomné práce, testy, slohové práce , domáce úlohy) 

ústna (rozhovory, situačné  rozhovory , opis obrázkov) 

praktická a tvorivá (referáty, individuálne a skupinové projekty,  prezentácie, olympiády, 

súťaže)   

Písomné práce, testy ,  slohové práce a ústne odpovede  sú známkované nasledovne: 

Percentá  Stupeň 

100-90 %  výborný 

89-80%  chválitebný 

79-60%  dobrý 

59-40%  dostatočný 

39-0%   nedostatočný 
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RUSKÝ JAZYK (DRUHÝ CUDZÍ JAZYK) 
 

Názov predmetu RUSKÝ jazyk – druhý cudzí jazyk 

Časový rozsah výučby 1. ročník - 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

2. ročník - 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

3. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

4. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Ročník  1. – 4. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902  J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard z ruského jazyka pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 

úroveň A1 až B1 svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným 

vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový štandard, ktorý je 

východiskom školského vzdelávacieho programu pre tento vyučovací predmet. Zároveň 

obsahuje odporúčané časti, ktoré dotvárajú plastický obraz o používaní a ovládaní 

jazyka na príslušnej úrovni. 

Vzdelávací štandard predstavuje rámec pre rozvoj komunikačných jazykových 

činností a stratégií a ich realizáciu v rôznych komunikačných kontextoch. Zároveň 

poskytuje priestor na vytváranie  množstva komunikačných situácií a podporuje 

činnostne zameraný prístup.  

V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi 

hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať. Vzdelávací 

štandard je programom rôznych činností a otvorených príležitostí na  rozvíjanie 

individuálnych učebných možností žiakov. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Učebný predmet ruský jazyk, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, sa 

sústreďuje na formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí a zručností 

zameraných na: 

pestovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave, 

zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku, 

rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je 

plynulosť a  jazyková správnosť, 
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vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií 

navzájom v rámci skupín a triedy, 

správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti, 

rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými 

hodnotami v anglicky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, 

životnými hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine, dokázať obhájiť kresťanský 

postoj, 

zvládnutie základnej náboženskej terminológie. 

Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca  založená na 

schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou 

formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb 

jednotlivca. 

Pri koncipovaní školského vzdelávacieho programu sa nepredpokladá, že žiaci v 

predchádzajúcom vzdelávaní dosiahli nižšie komunikačné úrovne. 

Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni A1 podľa SERR je 

nasledujúca: 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých 

účelom  je  uspokojenie  konkrétnych  potrieb,  a  tieto  výrazy  a slovné  spojenia  dokáže 

používať.  Dokáže  predstaviť  seba  aj  iných  a  dokáže  klásť  a  odpovedať  na  otázky 

o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré 

vlastní.  Dokáže  sa  dohovoriť  jednoduchým  spôsobom  za  predpokladu,  že  partner  v 

komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni A2 podľa SERR je 

nasledujúca: 

Rozumie  vetám  a  často  používaným  výrazom  vzťahujúcim  sa  na  oblasti,  ktoré  sa  

ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, 

nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých 

a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych 

a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, 

bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb. 

Charakteristika ovládania ruského jazyka na úrovni B1 podľa SERR je 

nasledujúca: 

Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych 

veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa 

zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa 

hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu 

známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, 

nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. 

V rámci vyučovania RUJ sa triedy delia na skupiny, čo podporuje interaktívnu dimenziu 

vyučovacieho procesu. Vyučovanie sa koná v klasických učebných priestoroch 

i v špecializovaných učebniach, vybavených IKT. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu ruský jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. Pri formulácii cieľov vyučovacieho 

predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh 

sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom: 
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 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre 

jazyk, ale sú nevyhnutné pre  rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom, 

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, 

čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč 

alebo čitateľ, 

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny 

prejav, písomný prejav) vytvoriť  ústny alebo písomný text, 

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne 

funkčné ciele. 

 

4. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie v predmete anglický jazyk sa zameriavajú na rozvoj vyššie 

uvedených kompetencií žiakov a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a 

spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa aktuálnych požiadaviek, 

možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju žiaka a  naplnenia profilu absolventa 

našej školy.  

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

Preferovanými metódami sú skupinová a samostatná práca, prezentácia projektov, 

dramatické metódy, diskusia  a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Chceme venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so 

špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom, 

školským psychológom a príslušnými úradmi. 

Pri svojej práci chceme akceptovať a zachovať ľudských práva žiaka (právo na vzdelanie, 

právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zvláštnu pozornosť venujeme vyhľadávaniu a rozvoju talentu žiakov zapájaním do súťaží 

a olympiád. Výsledky svojej práce môžu žiaci prezentovať na každoročnom dni 

venovanom cudzím jazykom.  

 

KOMPETENCIE 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

 

Žiak dokáže: 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 dopĺňať  si  vedomosti  a rozvíjať  zručnosti,  prepájať  ich  s už  osvojeným  

učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

 kriticky  hodnotiť  svoj  pokrok,  prijímať  spätnú  väzbu  a uvedomovať  si  

možnosti svojho rozvoja, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 
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 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 rozoznať  základné  normy správania  sa  a bežné  spoločenské  konvencie  

vybraných krajín, v ktorých sa hovorí daným cudzím jazykom, 

 identifikovať základné kultúrne aspekty vybraných krajín cieľového 

jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými kultúrnymi aspektami 

vlastnej krajiny. 

KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa 

používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné 

správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných krajinách, kde sa 

hovorí anglickým  jazykom. 

Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

 jazykové kompetencie, 

 sociolingválne kompetencie, 

 pragmatické kompetencie. 

JAZYKOVÉ KOMPETENCIE  

Žiak na úrovni A1 dokáže: 

používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu;  

používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie;  

používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru;  

ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi 

pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa;  

odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia; vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 

Žiak na úrovni A2 dokáže používať: 

 bežné   slová   a   slovné   spojenia   nevyhnutné   pre   uspokojovanie   jednoduchých 

komunikačných potrieb obmedzeného charakteru; 

 základné   vetné   modely   a komunikovať   o   osvojených   témach   

prostredníctvom naučených slovných spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov; 

 obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú 

predvídateľných základných jazykových situácií; 

 osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré sa 

týka známych situácií a tém; 

 niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa systematicky 

dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť. 

Žiak na úrovni B1 dokáže používať: 

slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu štandardných komunikačných situácií a 

tematických okruhov (lexikálna kompetencia);  

morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia);  

slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia);  

zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a 

ortografická).  

SOCIOLINGVÁLNE KOMPETENCIE 

Žiak na úrovni A1 dokáže: 
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- nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, ospravedlniť 

sa atď. 

Žiak na úrovni A2 dokáže: 

 komunikovať v bežných spoločenských situáciách; 

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. 

výmena informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď.; 

 udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších 

bežných výrazov. 

Žiak na úrovni B1 dokáže: 

správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách;  

poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá;  

uvedomovať si rozdiely medzi formálnym a neformálnym prejavom;  

pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, pričom 

využíva najbežnejšie vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu;  

uvedomovať si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správať;  

uvedomovať si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v bežnej jazykovej praxi, v 

postojoch, hodnotách a presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú 

typické pre jeho jazykové zázemie. 

PRAGMATICKÉ KOMPETENCIE 

Žiak na úrovni A1 dokáže: 

spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 

napríklad „a“ alebo „potom“;  

zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s mnohými 

pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej 

známych slov a na pokusy o vhodnejšiu komunikáciu. 

Žiak na úrovni A2 dokáže: 

 usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok 

(tematická organizácia, logické usporiadani slov, príčina/následok); 

 využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické in- 

formácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s 

ľuďmi; 

 používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru; 

 používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých 

viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

Žiak na úrovni B1 dokáže: 

 pružne využívať rozsah jednoduchého jazyka, aby vyjadril väčšinu toho, čo chce 

vyjadriť, 

 zasiahnúť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, 

aby sa ujal slova, 

 začať, udržať a ukončiť jednoduchý osobný priamy rozhovor týkajúci sa bežných 

tém alebo osobných záujmov, 

 dostatočne   plynulo   vytvoriť   jednoduché   rozprávanie   alebo   opis   ako   

lineárnu postupnosť kompozičných zložiek, 

 spojiť sériu jednotlivých kratších bodov do súvislého lineárneho celku, 

 dostatočne presne vyjadriť hlavné body myšlienky alebo problému, zrozumiteľne 

vyjadriť podstatu myšlienky 
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KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ ČINNOSTI A STRATÉGIE 

V záujme rozvoja komunikačných a  interakčných schopností používame na hodinách 

anglického jazyka metódu hrania rolí, simulácie, situačných rozhovorov, diskusie.  

Na rozvoj schopnosti tvorivo riešiť problémy a pracovať v tíme využívame metódy  

samostatnej práce, práce v skupinách, tvorby a obhajoby projektov. 

Ako pomoc pri vysvetľovaní a osvojovaní si novej gramatiky, uplatňujeme induktívnu 

a deduktívnu metódu. Pre porozumenie učiva s výkladovým textom používame stratégiu 

učenia a myslenia EUR (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia).  

Podľa možností majú učiaci sa príležitosť konverzácií s nemeckým lektorom, čím si 

rozvíjajú svoje interpersonálne kompetencie. 

Vo vyučovacom procese sa využívajú IKT a multimédiá (CD, DVD), interaktívna tabuľa 

prostredníctvom ktorých sa rozvíja u učiacich sa schopnosť získavať informácie, počúvať 

a reprodukovať text, pochopiť informácie v texte, prípadne vo filme, v piesni, ako aj 

prezentovať a obhajovať projekty na zadané témy. 

V záujme prepojenia už osvojených poznatkov a nových informácií používame  na 

hodinách asociogram. Na upevňovanie vedomostí slúžia aj rôzne hravé aktivity, ako sú 

tajničky, osemsmerovky, hádanky a i. 

Svoje tvorivé a kritické myslenie majú učiaci sa možnosť rozvíjať a prezentovať aj 

písomnou formou v kratších, či dlhších esejách. Na podporu tvorivosti a tímovej práce  

využívame metódu brainstorming-u a metódu Philips 66. 

Komunikačné jazykové činnosti a stratégie: počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má žiak povinne dosiahnuť počas 

štúdia.  

Jazykové činnosti a stratégie sú stanovené úrovňovo a rozvíjajú sa väčšinou 

integrovane, t. j. viaceré súčasne. Dôraz na konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od 

komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú. 

ÚROVEŇ A1 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

Žiak dokáže: 

sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť 

význam;  

porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa 

jednoduchými orientačnými pokynmi;  

porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, 

konkrétnych potrieb 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Žiak dokáže: 

porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, 

vyhľadať známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa potreby sa v čítaní vrátiť 

späť;  

porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach;  

rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné spojenia v jednoduchých nápisoch;  

získať   približnú   predstavu   o obsahu   jednoduchších   informačných   materiálov 

a krátkych jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu; 

riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi 

PÍSOMNÝ PREJAV  

Žiak dokáže: 

napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky;  

vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 

adresa, telefón a podobne;  
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napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo 

robia, v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť 

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 

Žiak dokáže: 

dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho 

opakovania reči, preformulovania a spresnení;  

porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne 

a pomaly;  

používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho, ako 

sa má;  

predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú;  

rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché 

informácie. 

Ústny prejav - monológ 

Žiak dokáže: 

vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach;  

opísať seba, čo robí, kde žije 

ÚROVEŇ B1 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

Žiak počas štúdia dokáže porozumieť: 

jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o častých každodenných témach, 

identifikujúc všeobecné správy aj konkrétne detaily za predpokladu, že reč je zreteľne 

artikulovaná so všeobecne známym prízvukom;  

textu ako celku, téme a hlavnej myšlienke;  

špecifickým informáciám a zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie 

od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich;  

 

jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každo-denného 

života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v 

primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku;  

autentickým dialógom na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview;  

prejavom naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh;  

podrobným orientačným pokynom;  

podstatným informáciám v prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je téma známa, a ak 

sú prednesené v primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku;  

základným informáciám z rozhlasových a televíznych správ s tematikou každodenného 

života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči. 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Žiak počas štúdia dokáže: 

získať informácie z bežných textov;  

na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty;  

vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou; 

chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a 

gramatických prostriedkov;  

odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa typu textu a 

účelu čítania;  

rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, e-mailu;  

rozoznať dôležité myšlienky v jednoduchých novinových článkoch na známe témy;  
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rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj argumentačnú 

líniu v spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do podrobnost 

PÍSOMNÝ PREJAV  

Žiak počas štúdia dokáže: 

 napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu, 

 zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

 opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť, 

 napísať súkromný a úradný list, 

 napísať životopis, 

 napísať príbeh, rozprávanie, opis, 

 napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 

Žiak počas štúdia dokáže: 

 reagovať   na   podnety   v rôznych   komunikačných   situáciách   jazykovo   

správne, zrozumiteľne a primerane situácii, 

 získavať, odovzdávať, overovať a potvrdzovať informácie, riešiť menej bežné 

situácie a vysvetliť príčinu a podstatu problému, 

 vyjadriť svoje myšlienky na abstraktné témy, ktoré sprostredkuje, napríklad 

filmy, knihy, scénické predstavenia, výstavy, hudba atď., 

 využiť široký okruh jednoduchého jazyka na zvládnutie väčšiny situácií, ktoré sa 

môžu vyskytnúť počas cestovania, 

 bez prípravy sa zapojiť do rozhovoru na známe témy, vyjadriť osobné názory, 

vyjadriť a reagovať na pocity, akými sú prekvapenie, šťastie, smútok, záujem a 

nezáujem, 

 porovnať a dať do protikladu alternatívy s podrobným vysvetlením toho, čo treba 

robiť, kam ísť, koho alebo čo si vybrať atď., 

 vyjadriť a požiadať o osobné názory a stanoviská v diskusii na zaujímavé témy, 

 vyhľadať a vyjadriť jednoduché faktografické informácie, 

 požiadať o podrobné usmernenia a riadiť sa nimi, 

 získať podrobnejšie informácie. 

 

Ústny prejav - monológ 

Žiak počas štúdia dokáže: 

vyjadriť sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situáciám a témam z bežného 

života;  

opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti;  

opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne;  

interpretovať a odovzdávať informácie;  

vyrozprávať príbeh;  

stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory, plány a činnosti;  

predniesť krátke odskúšané oznámenia na témy z každodenného života 
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ústav, 2009. ISBN: 978-80-89225-70-5 

Pedagogická revue, 58, 2006, 3, s. 292 – 311. 

RIES,Ľ. Člověk a výchova. Ostrava, 2011. 

RIES,Ľ., KOLLÁROVÁ,E. Svet cudzích jazykov dnes. Bratislava : Didaktis, 2004. 

RIES,L.,KOLLÁROVÁ,E. : Svet cudzích jazykov dnes. Bratislava : Didaktis, 2007. ISBN 

80-89160-11-5. 

Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecký slovník termínov k Spoločnému európskemu 

referenčnému rámcu pre jazyky. Vydanie 2. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. 

ISBN 978-80-89225-71-2. 

Spoločný  európsky  referenčný  rámec  pre  jazyky,  učenie  sa,  vyučovanie,  hodnotenie. 

ŠPÚ, 2013. 

TANDLICHOVÁ, Eva et al. Glosár odborných anglicko-francúzsko-nemecko-slovenských 

termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. Bratislava : ŠPÚ, 

2002. 

Okrem uvedených učebníc sa na hodinách ruského jazyka pracuje s časopisom Davaj!. 

Taktiež sa využívajú on-line cvičenia na internete k vyššie uvedeným učebniciam, rôzne 

typy slovníkov, mapy, CD, DVD, internetové zdroje, ruská literatúra. 

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. Totožné sú aj tematické okruhy a predpísaná lexika pre ruský jazyk do 

úrovne B1. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu ruský jazyk v iŠkVP nemení. 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

 

V súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu ruský 

jazyk začlenené tieto prierezové témy: 

Enviromentálna výchova – diskusiou na tému ochrany životného prostredia sú žiaci 

motivovaní, aby sa viac angažovali napr. pri triedení odpadu vo svojom okolí (TC Moja 

rodina, Moja trieda), pri udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách (TC 

Kde sa stretneme?, Voľný čas a záľuby). 

Multikultúrna výchova – prostredníctvom spoznávania sveta rovesníkov v rusky 

hovoriacich, ale aj v iných krajinách sveta sú žiaci vedení k tolerancii, ústretovosti, 

znášanlivosti voči iným kultúram a národom (TC Máme novú spolužiačku, Opakovanie – 

matka múdrosti, Čo darovať?, Kde kúpiť?, Dobrú chuť!, Povedz mi, kto je tvoj priateľ; 

Sviatky, Obliekanie a móda, Voľný čas a záľuby). 
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Ochrana života a zdravia – rozprávaním sa o zdravom stravovaní, spôsobe života,  

o možnostiach aktívneho i pasívneho športu, o chorobách a o ich predchádzaní sú žiaci 

vedení k aktívnemu a zdravému životnému štýlu (TC Moja rodina,  Pondelok – ťažký deň?,  

Dobrú chuť!, Buďte zdraví!, Obliekanie a móda, Ako prebieha váš deň?, Voľný čas a 

záľuby). 

Osobnostný a sociálny rozvoj – prostredníctvom rôznych tvorivých, komunikačných 

a interaktívnych metód sa žiaci učia pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, využívať 

svoje dary a schopnosti, eliminovať negatívne prejavy, vzájomne sa ohodnotiť a mať 

radosť z úspechu druhého (TC Moja trieda, Moja rodina, Máme novú spolužiačku, 

Pondelok – ťažký deň?, Čo darovať?, Dobrú chuť!, Povedz mi, kto je tvoj priateľ; Kde sa 

stretneme?). 

Ľudské práva – prácou v náhodne vytvorených skupinách sú žiaci vedení všímať si 

a pomáhať slabším spolužiakom, učia sa vzájomnej úcte, tolerancii. V diskusiách sú žiaci 

vedení, aby slobodne vyjadrovali svoj názor. Zvláštna pozornosť sa venuje mimoriadne 

talentovaným žiakom, ako aj zaostávajúcim.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – v súlade so zadanými témami sa žiaci učia 

zbierať informácie, prepájať poznatky z jednotlivých predmetov, spracovať zozbieraný 

materiál formou PowerPointovej prezentácie alebo inou tvorivou formou a zároveň 

vytvorený projekt prezentovať a obhájiť pred spolužiakmi. 

Mediálna výchova – pomocou využívania multimédií a IKT sa žiaci učia kriticky  si voliť 

z množstva ponúkaných informácií v oblasti hudby, filmu, internetu (TC Voľný čas 

a záľuby, hudba, literatúra, film, aktuálne informácie). 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – porovnávaním našich zvykov a tradícií 

s krajinami, v ktorých sa hovorí po rusky, povzbudzujeme žiakov k hrdosti na svoju vlastnú 

kultúru, tradície, ako aj na ľudí, ktorí ju vytvorili a uchovávajú.(TC Sviatky, Dobrú chuť! 

Kde sa stretneme?) 

Medzipredmetové vzťahy s predmetom: 

Biológia    - 1. ročník – Životné prostredie a organizmy (rastliny a zvieratá). 

Dejepis  - 1. ročník – Obrazy stredovekého sveta. Predkovia Slovákov v Karpatskej    

kotline. 

 - 2. ročník – Napoleonove výboje, Slovenské národné obrodenie. 

Geografia  - 1. ročník – Orientácia na mape svetadielov, Pásmovitosť na Zemi. 

   - 2. ročník – Regióny sveta, Zvyklosti a tradície v regiónoch sveta. 

Informatika  - 1. ročník - spracovanie a vyhľadávanie informácií v elektronických 

médiách, e-mailová komunikácia, využívanie programu Microsoft Office Word pri tvorbe 

textov, PowerPoint pri tvorbe prezentácií. 

Katolícke náboženstvo – 2. ročník – Sviatky uvádzania do kresťanského života.  

Umenie a kultúra – 1.ročník – Móda, životný štýl, Kultúra tela, Zmysel športu. 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 

 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete anglický jazyk  je cieľová komunikačná 

úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími 

štandardami. 

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické 

a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných 

zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka 
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A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky 

a musia zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích 

štandardoch. 

Predmet je klasifikovaný podľa metodického pokynu MŠ SR č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B1 klasifikujú 

podľa kritérií uvedených v nasledujúcich odsekoch  v primeranom rozsahu pre príslušný 

ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo 

prečítaného textu. Dokáže zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické 

a detailné informácie. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne 

jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa bežného života v dostatočnom rozsahu 

na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť myšlienky či opísať problémy so 

značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, 

výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý prejav na témy 

z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne 

používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo 

formálnom a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na 

obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je 

celistvá a zámer výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych 

komunikačných situáciách takmer vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú 

zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv materinského jazyka na intonáciu 

a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom 

komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé 

gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú 

slovnú zásobu. Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky 

spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy 

učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je 

väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná 

zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce 

výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť 

vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý 

a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často 

používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné 

jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 

krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, 

žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 

primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať 
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problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s 

pomocou učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. 

Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na 

otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, ako aj množstvo gramatických chýb, 

bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B2 klasifikujú 

podľa  nasledovných kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou. K splneniu 

úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú 

bohatú slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, 

výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Obsah a kvalita prejavu 

(vrátane písomného) zodpovedajú téme, v prípade, že žiak nedokáže niečo/niekoho 

pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie presvedčivo 

argumentovať, obhajovať prezentované názory a uvádzať protiargumenty. Výpoveď je 

takmer gramaticky správna. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je 

celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne 

jazykové prostriedky. Prerušuje len zriedkavo svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú 

spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu 

a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom 

komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Slovná 

zásoba je primeraná a žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak 

dokáže argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému názoru. Ojedinelé gramatické chyby 

žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú 

slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. 

Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené 

jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv 

materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou 

primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je 

primeraná, ale nie vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy 

a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej 

miery aj obhájiť, vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby 

nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý 

a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často 

používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné 

jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 

krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, 

žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 
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primeraná zadanej téme žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať 

problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani pomocou 

učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je 

schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú 

zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, 

žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni 

porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. Množstvo 

gramatických chýb znemožňuje porozumenie. 

 

Pri predmete ruský jazyk sa hodnotí  forma:    

písomná (písomné práce, testy, slohové práce , domáce úlohy) 

ústna (rozhovory, situačné  rozhovory , opis obrázkov) 

praktická a tvorivá (referáty, individuálne a skupinové projekty,  prezentácie, olympiády, 

súťaže)   

 

Písomné práce, testy ,  slohové práce a ústne odpovede  sú známkované nasledovne: 

Percentá  Stupeň 

100-90 %  výborný 

89-80%  chválitebný 

79-60%  dobrý 

59-40%  dostatočný 

39-0%   nedostatočný 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE ÚSTNEJ ODPOVEDE  

Slovná zásoba     – max. 5 bodov, 

Gramatika      – max. 5 bodov, 

Obsahová primeranosť    – max. 5 bodov 

Pohotovosť a plynulosť vyjadrovania  – max. 5 bodov 

Výslovnosť a intonácia    – max. 5 bodov 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PROJEKTOV 

Žiak vie: 

 - vysvetliť riešenie problému, 

 - vymenovať zdroje a pomôcky, 

 - popísať postup pri riešení, 

 - vysvetliť vzťahy medzi javmi, 

 - komentovať dosiahnuté výsledky, 

 - spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie, 

 - sformulovať závery práce, 

 - reagovať na otázky učiteľa a žiakov, 

 - spracovať tému originálne. 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ projektu a zverejní 

kritériá hodnotenia pri zadávaní úlohy. Žiak môže získať za každé kritérium maximálne 5 

bodov. Klasifikácia projektu sa realizuje vyššie uvedeným prepočtom na percentuálnu 

úspešnosť. 

 

V rámci hodnotenia budeme využívať: 
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 slovné hodnotenie, predovšetkým pochvalu ako prostriedok motivácie,  

 hodnotenie známkou spojenou s vyzdvihnutím kladov, ale aj s poukázaním na 

chyby, s cieľom informovať  žiaka a motivovať ho k zlepšeniu si kvality 

osvojovaných vedomostí, 

 percentuálne hodnotenie. 

 

Pri priebežnej i súhrnnej klasifikácii budeme uplatňovať primeranú náročnosť 

a pedagogický takt voči žiakovi. Jeho výkony budeme hodnotiť komplexne, brať do úvahy 

vynaložené úsilie žiaka rešpektujúc jeho ľudské práva. Hodnotenie je spätnou väzbou, 

motivačným a výchovným prostriedkom a zároveň prostriedkom pozitívneho podporovania 

zdravého sebavedomia žiaka. 
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FRANCÚZSKY JAZYK (DRUHÝ CUDZÍ JAZYK) 

 

Názov predmetu Francúzsky jazyk – 2. cudzí jazyk 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

2. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu  99 vyučovacích hodín 

3. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

4. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Ročník  1. –  4. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902  J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard z francúzskeho jazyka pre úplné stredné všeobecné 

vzdelávanie, úroveň A1 až B1 svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s 

pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový 

štandard, ktorý je východiskom školského vzdelávacieho programu pre tento vyučovací 

predmet. Zároveň obsahuje odporúčané časti, ktoré dotvárajú plastický obraz o 

používaní a ovládaní jazyka na príslušnej úrovni. 

Vzdelávací štandard predstavuje rámec pre rozvoj komunikačných jazykových 

činností a stratégií a ich realizáciu v rôznych komunikačných kontextoch. Zároveň 

poskytuje priestor na vytváranie  množstva komunikačných situácií a podporuje 

činnostne zameraný prístup.  

V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi 

hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať. Vzdelávací 

štandard je programom rôznych činností a otvorených príležitostí na  rozvíjanie 

individuálnych učebných možností žiakov. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Učebný predmet francúzsky jazyk, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, 

sa sústreďuje na formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí a zručností 

zameraných na: 

pestovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave, 

zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku, 

rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je 

plynulosť a  jazyková správnosť, 
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vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií 

navzájom v rámci skupín a triedy, 

správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti, 

rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými 

hodnotami v anglicky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, 

životnými hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine, dokázať obhájiť kresťanský 

postoj, 

zvládnutie základnej náboženskej terminológie. 

Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca  založená na 

schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou 

formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb 

jednotlivca. 

Pri koncipovaní školského vzdelávacieho programu sa nepredpokladá, že žiaci v 

predchádzajúcom vzdelávaní dosiahli nižšie komunikačné úrovne. 

Charakteristika ovládania francúzskeho jazyka na úrovni A1 podľa SERR je 

nasledujúca: 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých 

účelom  je  uspokojenie  konkrétnych  potrieb,  a  tieto  výrazy  a slovné  spojenia  dokáže 

používať.  Dokáže  predstaviť  seba  aj  iných  a  dokáže  klásť  a  odpovedať  na  otázky 

o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré 

vlastní.  Dokáže  sa  dohovoriť  jednoduchým  spôsobom  za  predpokladu,  že  partner  v 

komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

Charakteristika ovládania francúzskeho jazyka na úrovni A2 podľa SERR je 

nasledujúca: 

Rozumie  vetám  a  často  používaným  výrazom  vzťahujúcim  sa  na  oblasti,  ktoré  sa  

ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, 

nakupovaní,miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a 

rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a 

bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, 

bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb. 

Charakteristika ovládania francúzskeho jazyka na úrovni B1 podľa SERR je 

nasledujúca: 

Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych 

veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa 

zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa 

hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu 

známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, 

nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. 

V rámci vyučovania FRJ sa triedy delia na skupiny, čo podporuje interaktívnu dimenziu 

vyučovacieho procesu. Vyučovanie sa koná v klasických učebných priestoroch 

i v špecializovaných učebniach, vybavených IKT. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. Pri formulácii cieľov vyučovacieho 

predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh 

sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

Cieľom vyučovacieho predmetu francúzsky jazyk je umožniť žiakom: 
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 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre 

jazyk, ale sú nevyhnutné pre  rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom, 

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, 

čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč 

alebo čitateľ, 

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny 

prejav, písomný prejav) vytvoriť  ústny alebo písomný text, 

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne 

funkčné ciele. 

 

4. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie v predmete francúzsky jazyk sa zameriavajú na rozvoj 

vyššie uvedených kompetencií žiakov a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem 

a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa aktuálnych požiadaviek, 

možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju žiaka a  naplnenia profilu absolventa 

našej školy. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

Preferovanými metódami sú skupinová a samostatná práca, prezentácia projektov, 

dramatické metódy, diskusia  a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Chceme venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so 

špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom, 

školským psychológom a príslušnými úradmi. 

Pri svojej práci chcem akceptovať a zachovať ľudských práva žiaka (právo na vzdelanie, 

právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zvláštnu pozornosť venujeme vyhľadávaniu a rozvoju talentu žiakov zapájaním do súťaží 

a olympiád.  

Výsledky svojej práce môžu žiaci prezentovať na každoročnom dni venovanom cudzím 

jazykom. 

V záujme rozvoja komunikačných a  interakčných schopností používame na hodinách 

francúzskeho jazyka metódu hrania rolí, simulácie, situačných rozhovorov, diskusie.  

Na rozvoj schopnosti tvorivo riešiť problémy a pracovať v tíme využívame metódy  

samostatnej práce, práce v skupinách, tvorby a obhajoby projektov. 

Ako pomoc pri vysvetľovaní a osvojovaní si novej gramatiky, uplatňujeme induktívnu 

a deduktívnu metódu. Pre porozumenie učiva s výkladovým textom používame stratégiu 

učenia a myslenia EUR (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia).  

Podľa možností majú učiaci sa príležitosť konverzácií s francúzskym lektorom, čím si 

rozvíjajú svoje interpersonálne kompetencie. 

Vo vyčovacom procese sa využívajú IKT a multimédiá (CD, DVD), prostredníctvom 

ktorých sa rozvíja u učiacich sa schopnosť získavať informácie, počúvať a reprodukovať 

text, pochopiť informácie v texte, prípadne vo filme, v piesni, ako aj prezentovať 

a obhajovať projekty na zadané témy. 

V záujme prepojenia už osvojených poznatkov a nových informácií používame  na 

hodinách asociogram. Na upevňovanie vedomostí slúžia aj rôzne hravé aktivity, ako sú 

tajničky, osemsmerovky, hádanky a i. 
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Svoje tvorivé a kritické myslenie majú učiaci sa možnosť rozvíjať a prezentovať aj 

písmnou formou v kratších, či dlhších esejách.   

Základnou formou vyučovania je vyučovacia hodina základného typu a domáca práca. 

Tieto formy vyučovania môžu byť obohatené o exkurzie podľa aktuálnej ponuky školy. 

 

KOMPETENCIE 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

 

Žiak dokáže: 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 dopĺňať  si  vedomosti  a rozvíjať  zručnosti,  prepájať  ich  s už  osvojeným  

učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

 kriticky  hodnotiť  svoj  pokrok,  prijímať  spätnú  väzbu  a uvedomovať  si  

možnosti svojho rozvoja, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 rozoznať  základné  normy správania  sa  a bežné  spoločenské  konvencie  

vybraných krajín, v ktorých sa hovorí daným cudzím jazykom, 

 identifikovať základné kultúrne aspekty vybraných krajín cieľového 

jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými kultúrnymi aspektami 

vlastnej krajiny. 

 

KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa 

používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné 

správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných krajinách, kde sa 

hovorí anglickým  jazykom. 

Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

 jazykové kompetencie, 

 sociolingválne kompetencie, 

 pragmatické kompetencie. 

 

JAZYKOVÉ KOMPETENCIE  

Žiak na úrovni A1 dokáže: 

používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu;  

používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie;  

používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru;  
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ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi 

pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa;  

odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia;  

vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 

 

Žiak na úrovni A2 dokáže používať: 

 bežné   slová   a   slovné   spojenia   nevyhnutné   pre   uspokojovanie   jednoduchých 

komunikačných potrieb obmedzeného charakteru; 

 základné   vetné   modely   a komunikovať   o   osvojených   témach   

prostredníctvom naučených slovných spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov; 

 obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú 

predvídateľných základných jazykových situácií; 

 osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré sa 

týka známych situácií a tém; 

 niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa systematicky 

dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť. 

 

Žiak na úrovni B1 dokáže používať: 

slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu štandardných komunikačných situácií a 

tematických okruhov (lexikálna kompetencia);  

morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia);  

slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia);  

zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a 

ortografická).  

Žiak dokáže: 

ovládať jazyk dostatočne na to, aby sa dohovoril a vyjadroval s použitím dostačujúcej 

slovnej zásoby len s určitou mierou váhania a opisných jazykových prostriedkov na 

vymedzené témy, pričom používa opisné jazykové tvary;  

ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, 

vysvetliť hlavné body, myšlienky, či problémy so značnou dávkou precíznosti a vyjadrovať 

myšlienky, ktoré sa týkajú abstraktných a kultúrnych tém;  

komunikovať primerane správne v známych kontextoch; všeobecne dobre ovládať 

gramatiku, i keď badať vplyv materinského jazyka. Napriek chybám, ktorých sa dopúšťa, 

je jasné, čo chce vyjadriť, pomerne správne dokáže používať repertoár často používaných 

gramatických prostriedkov a vetných štruktúr v ľahko predvídateľných situáciách;  

vytvoriť súvislý text, ktorý je všeobecne zrozumiteľný. Pravopis, interpunkcia a 

usporiadanie textu sú dostatočne presné na to, aby bolo možné text sledovať,  

artikulačne zrozumiteľne vyslovovať, aj keď je niekedy evidentný cudzí prízvuk a objavujú 

sa príležitostné prípady nesprávnej výslovnosti. 

SOCIOLINGVÁLNE KOMPETENCIE 

Žiak na úrovni A1 dokáže: 

- nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, ospravedlniť 

sa atď. 

Žiak na úrovni A2 dokáže: 

 komunikovať v bežných spoločenských situáciách; 

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. 
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výmena informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď.; 

 udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších 

bežných výrazov. 

  

Žiak na úrovni B1 dokáže 

správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách;  

poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá;  

uvedomovať si rozdiely medzi formálnym a neformálnym prejavom;  

pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, pričom 

využíva najbežnejšie vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu;  

uvedomovať si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správať;  

uvedomovať si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v bežnej jazykovej praxi, v 

postojoch, hodnotách a presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú 

typické pre jeho jazykové zázemie. 

PRAGMATICKÉ KOMPETENCIE 
 

Žiak na úrovni A1 dokáže: 

spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 

napríklad „a“ alebo „potom“;  

zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s mnohými 

pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej 

známych slov a na pokusy o vhodnejšiu komunikáciu. 

Žiak na úrovni A2 dokáže: 

 usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok 

(tematická organizácia, logické usporiadani slov, príčina/následok); 

 využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické in- 

formácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s 

ľuďmi; 

 používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru; 

 používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých 

viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

Žiak na úrovni B1 dokáže: 

 pružne využívať rozsah jednoduchého jazyka, aby vyjadril väčšinu toho, čo chce 

vyjadriť, 

 zasiahnúť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, 

aby sa ujal slova, 

 začať, udržať a ukončiť jednoduchý osobný priamy rozhovor týkajúci sa bežných 

tém alebo osobných záujmov, 

 dostatočne   plynulo   vytvoriť   jednoduché   rozprávanie   alebo   opis   ako   

lineárnu postupnosť kompozičných zložiek, 

 spojiť sériu jednotlivých kratších bodov do súvislého lineárneho celku, 

 dostatočne presne vyjadriť hlavné body myšlienky alebo problému, zrozumiteľne 

vyjadriť podstatu myšlienky 

KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ ČINNOSTI A STRATÉGIE 

V záujme rozvoja komunikačných a  interakčných schopností používame na hodinách 

francúzskeho jazyka metódu hrania rolí, simulácie, situačných rozhovorov, diskusie.  

Na rozvoj schopnosti tvorivo riešiť problémy a pracovať v tíme využívame metódy  

samostatnej práce, práce v skupinách, tvorby a obhajoby projektov. 
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Ako pomoc pri vysvetľovaní a osvojovaní si novej gramatiky, uplatňujeme induktívnu 

a deduktívnu metódu. Pre porozumenie učiva s výkladovým textom používame stratégiu 

učenia a myslenia EUR (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia).  

Podľa možností majú učiaci sa príležitosť konverzácií s francúzskym lektorom, čím si 

rozvíjajú svoje interpersonálne kompetencie. 

Vo vyučovacom procese sa využívajú IKT a multimédiá (CD, DVD), interaktívna tabuľa 

prostredníctvom ktorých sa rozvíja u učiacich sa schopnosť získavať informácie, počúvať 

a reprodukovať text, pochopiť informácie v texte, prípadne vo filme, v piesni, ako aj 

prezentovať a obhajovať projekty na zadané témy. 

V záujme prepojenia už osvojených poznatkov a nových informácií používame  na 

hodinách asociogram. Na upevňovanie vedomostí slúžia aj rôzne hravé aktivity, ako sú 

tajničky, osemsmerovky, hádanky a i. 

Svoje tvorivé a kritické myslenie majú učiaci sa možnosť rozvíjať a prezentovať aj 

písomnou formou v kratších, či dlhších esejách. Na podporu tvorivosti a tímovej práce  

využívame metódu brainstorming-u. 

Jazykové činnosti a stratégie sú stanovené úrovňovo a rozvíjajú sa väčšinou 

integrovane, t. j. viaceré súčasne. Dôraz na konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od 

komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú. 

ÚROVEŇ A1 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

Žiak dokáže: 

sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť 

význam;  

porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa 

jednoduchými orientačnými pokynmi;  

porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, 

konkrétnych potrieb 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Žiak dokáže: 

porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, 

vyhľadať známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa potreby sa v čítaní vrátiť 

späť;  

porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach; rozoznať známe mená, 

slová a najzákladnejšie slovné spojenia v jednoduchých nápisoch; získať   približnú   

predstavu   o obsahu   jednoduchších   informačných   materiálov a krátkych 

jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu; riadiť sa krátkymi, jednoducho 

napísanými orientačnými pokynmi 

PÍSOMNÝ PREJAV  

Žiak dokáže: 

napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky;  

vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 

adresa, telefón a podobne;  

napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo 

robia, v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť 

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 

Žiak dokáže: 

dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho 

opakovania reči, preformulovania a spresnení;  
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porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne 

a pomaly;  

používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho, ako 

sa má;  

predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú;  

rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché 

informácie. 

 

Ústny prejav - monológ 

Žiak dokáže: 

vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach;  

opísať seba, čo robí, kde žije 

ÚROVEŇ A2 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

Žiak dokáže: 

 porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby 

za predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná; 

 porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné 

oblasti každodenného života; 

 porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých 

sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach; 

 identifikovať tému vypočutej diskusie; 

 porozumieť základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe; 

 rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru; 

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Žiak dokáže: 

 porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú 

slovnú zásobu; 

 rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach; 

 pochopiť  konkrétne  informácie  v jednoduchších  písaných  materiáloch,  s 

ktorými prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty; 

 porozumieť jednoduchým osobným listom; 

 vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými 

sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy; 

 vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie; 

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov 

PÍSOMNÝ PREJAV  

Žiak dokáže: 

 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov; 

 napísať jednoduché osobné listy; 

 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopa- kovanie a preformulovanie; 

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci; 

 napísať  jednoduché  vety  a  spojiť  ich  najčastejšie  sa  vyskytujúcimi  

spojovacími výrazmi; 

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa – miesto, škola, rodina, záujmy 

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 
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Žiak dokáže: 

 komunikovať  v jednoduchých  a bežných  situáciách,  ktoré  vyžadujú  jednoduchú 

a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy; 

 zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny; 

 identifikovať hlavnú tému diskusie, ak je reč pomalá a jasná; 

 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy; 

 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení; 

 sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia a reagovať na ne; 

 vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie; 

požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

Ústny prejav - monológ 

Žiak dokáže: 

 opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a 

miesto; 

 opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok 

ÚROVEŇ B1 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

Žiak počas štúdia dokáže porozumieť: 

jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o častých každodenných témach, 

identifikujúc všeobecné správy aj konkrétne detaily za predpokladu, že reč je zreteľne 

artikulovaná so všeobecne známym prízvukom;  

textu ako celku, téme a hlavnej myšlienke;  

špecifickým informáciám a zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie 

od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich;  

jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každo-denného 

života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v 

primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku;  

autentickým dialógom na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview;  

prejavom naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh;  

podrobným orientačným pokynom;  

podstatným informáciám v prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je téma známa, a ak 

sú prednesené v primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku;  

základným informáciám z rozhlasových a televíznych správ s tematikou každodenného 

života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči. 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

Žiak počas štúdia dokáže: 

získať informácie z bežných textov;  

na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty;  

vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou; 

chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a 

gramatických prostriedkov;  

odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa typu textu a 

účelu čítania;  

rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, e-mailu;  

rozoznať dôležité myšlienky v jednoduchých novinových článkoch na známe témy;  

rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj argumentačnú 

líniu v spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do podrobností 

PÍSOMNÝ PREJAV  

Žiak počas štúdia dokáže: 
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 napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu, 

 zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

 opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť, 

 napísať súkromný a úradný list, 

 napísať životopis, 

 napísať príbeh, rozprávanie, opis, 

 napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 

Žiak počas štúdia dokáže: 

 reagovať   na   podnety   v rôznych   komunikačných   situáciách   jazykovo   

správne, zrozumiteľne a primerane situácii, 

 získavať, odovzdávať, overovať a potvrdzovať informácie, riešiť menej bežné 

situácie a vysvetliť príčinu a podstatu problému, 

 vyjadriť svoje myšlienky na abstraktné témy, ktoré sprostredkuje, napríklad 

filmy, knihy, scénické predstavenia, výstavy, hudba atď., 

 využiť široký okruh jednoduchého jazyka na zvládnutie väčšiny situácií, ktoré sa 

môžu vyskytnúť počas cestovania, 

 bez prípravy sa zapojiť do rozhovoru na známe témy, vyjadriť osobné názory, 

vyjadriť a reagovať na pocity, akými sú prekvapenie, šťastie, smútok, záujem a 

nezáujem, 

 porovnať a dať do protikladu alternatívy s podrobným vysvetlením toho, čo treba 

robiť, kam ísť, koho alebo čo si vybrať atď., 

 vyjadriť a požiadať o osobné názory a stanoviská v diskusii na zaujímavé témy, 

 vyhľadať a vyjadriť jednoduché faktografické informácie, 

 požiadať o podrobné usmernenia a riadiť sa nimi, 

 získať podrobnejšie informácie. 

Ústny prejav - monológ 

Žiak počas štúdia dokáže: 

vyjadriť sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situáciám a témam z bežného 

života;  

opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti;  

opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne;  

interpretovať a odovzdávať informácie;  

vyrozprávať príbeh;  

stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory, plány a činnosti;  

predniesť krátke odskúšané oznámenia na témy z každodenného života 
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7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. Totožné sú aj tematické okruhy a predpísaná lexika pre francúzsky 

jazyk do úrovne B1. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu francúzsky jazyk 

v iŠkVP nemení. 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

V súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu 

francúzsky jazyk začlenené tieto prierezové témy: 

Environmentálna výchova – diskusiou na tému separovanie odpadu vo francúzsky 

hovoriacich krajinách a porovnaním situácie s našou krajinou sú žiaci motivovaní, aby sa 

viac angažovali pri triedení odpadu vo svojom okolí. 
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Multikultúrna výchova – prostredníctvom spoznávania sveta rovesníkov vo francúzsky 

hovoriacich, ale aj v iných krajinách sveta sú žiaci vedení k tolerancii, ústretovosti, 

znášanlivosti voči iným kultúram a národom. 

Ochrana života a zdravia – rozprávaním sa o zdravom stravovaní, spôsobe života,  

o možnostiach aktívneho i pasívneho športu, o chorobách a o ich predchádzaní sú žiaci 

vedení k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.  

Osobnostný a sociálny rozvoj – prostredníctvom rôznych tvorivých, komunikačných 

a interaktívnych metód sa žiaci učia pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, využívať 

svoje dary a schopnosti, eliminovať negatívne prejavy, vzájomne sa ohodnotiť a mať 

radosť z úspechu druhého. 

Ľudské práva – prácou v náhodne vytvorených skupinách sú žiaci vedení všímať si 

a pomáhať slabším spolužiakom, učia sa vzájomnej úcte, tolerancii. V diskusiách sú žiaci 

vedení, aby slobodne vyjadrovali svoj názor. Zvláštna pozornosť sa venuje mimoriadne 

talentovaným žiakom, ako aj zaostávajúcim.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – v súlade so zadanými témami sa žiaci učia 

zbierať informácie, prepájať poznatky z jednotlivých predmetov, spracovať zozbieraný 

materiál formou PowerPoint-ovej prezentácie alebo inou tvorivou formou a zároveň 

vytvorený projekt prezentovať a obhájiť pred spolužiakmi. 

Mediálna výchova – pomocou využívania multimédií a IKT sa žiaci učia kriticky  si voliť 

z množstva ponúkaných informácií v oblasti hudby, filmu, internetu. 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 

 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete anglický jazyk  je cieľová komunikačná 

úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími 

štandardami. 

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické 

a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných 

zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka 

A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky 

a musia zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích 

štandardoch. 

Predmet je klasifikovaný podľa metodického pokynu MŠ SR č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B1 klasifikujú 

podľa kritérií uvedených v nasledujúcich odsekoch  v primeranom rozsahu pre príslušný 

ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo 

prečítaného textu. Dokáže zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické 

a detailné informácie. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne 

jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa bežného života v dostatočnom rozsahu 

na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť myšlienky či opísať problémy so 

značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, 

výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý prejav na témy 
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z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne 

používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo 

formálnom a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na 

obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je 

celistvá a zámer výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych 

komunikačných situáciách takmer vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú 

zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv materinského jazyka na intonáciu 

a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom 

komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé 

gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú 

slovnú zásobu. Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky 

spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy 

učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je 

väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná 

zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce 

výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť 

vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý 

a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často 

používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné 

jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 

krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, 

žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 

primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať 

problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s 

pomocou učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. 

Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na 

otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, ako aj množstvo gramatických chýb, 

bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B2 klasifikujú 

podľa  nasledovných kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou. K splneniu 

úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú 

bohatú slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, 

výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Obsah a kvalita prejavu 

(vrátane písomného) zodpovedajú téme, v prípade, že žiak nedokáže niečo/niekoho 

pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie presvedčivo 
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argumentovať, obhajovať prezentované názory a uvádzať protiargumenty. Výpoveď je 

takmer gramaticky správna. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je 

celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne 

jazykové prostriedky. Prerušuje len zriedkavo svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú 

spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu 

a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom 

komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Slovná 

zásoba je primeraná a žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak 

dokáže argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému názoru. Ojedinelé gramatické chyby 

žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú 

slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. 

Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené 

jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv 

materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou 

primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je 

primeraná, ale nie vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy 

a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej 

miery aj obhájiť, vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby 

nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý 

a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často 

používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné 

jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 

krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, 

žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 

primeraná zadanej téme žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať 

problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani pomocou 

učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je 

schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú 

zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, 

žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni 

porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. Množstvo 

gramatických chýb znemožňuje porozumenie. 

Pri predmete francúzsky  jazyk) sa hodnotí  forma:    

písomná (písomné práce, testy, slohové práce , domáce úlohy) 

ústna (rozhovory, situačné  rozhovory , opis obrázkov) 

praktická a tvorivá (referáty, individuálne a skupinové projekty,  prezentácie, olympiády, 

súťaže)   

Písomné práce, testy ,  slohové práce a ústne odpovede  sú známkované nasledovne: 

Percentá  Stupeň 

100-90 %  výborný 
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89-80%  chválitebný 

79-60%  dobrý 

59-40%  dostatočný 

39-0%   nedostatočný 

písomná (písomné práce, testy, slohové práce , domáce úlohy) 

ústna (rozhovory, situačné  rozhovory, opis obrázkov) 

praktická a tvorivá (referáty, individuálne a skupinové projekty,  prezentácie, olympiády, 

súťaže)   

Písomné práce, testy,  slohové práce a ústne odpovede  sú známkované nasledovne: 

Percentá  Stupeň 

100-90 %  výborný 

89-80%  chválitebný 

79-67%  dobrý 

66-50%  dostatočný 

49-0%   nedostatočný 

 

Slohové práce sa hodnotia podľa kritérií internej časti maturitnej skúšky: 

Obsah textu – max. 5 bodov 

Členenie a stavba textu – max. 5 bodov 

Gramatika (morfológia, syntax, pravopis) – max. 5 bodov 

Slovná zásoba – max. 5 bodov 

Kritériá hodnotenia ústnej odpovede sú nasledovné: 

Slovná zásoba – max. 5 bodov 

Gramatika – max. 5 bodov 

Obsahová primeranosť – max. 5 bodov 

Pohotovosť a plynulosť vyjadrovania – max. 5 bodov 

Výslovnosť a intonácia – max. 5 bodov 

Pri tvorbe projektov, prezentácii a referátov sa prihliada na: 

- OBSAHOVÚ STRÁNKU 

- KVALITU VÝSTUPU, GRAFICKÚ ÚROVEŇ  

- GRAMATICKÚ, LINGVISTICKÚ A ŠTYLISTICKÚ STRÁNKU 

- ÚROVEŇ OBHAJOBY (PREZENTÁCIA PRED TRIEDOU) 

ŽIAK MÔŽE ZÍSKAŤ ZA KAŽDÉ HODNOTENÉ KRITÉRIUM MAXIMÁLNE 5 

BODOV. 

KLASIFIKÁCIA PROJEKTU SA REALIZUJE PREPOČTOM NA 

PERCENTUÁLNU ÚSPEŠNOSŤ TAKTO: 
Percentá  Stupeň 

 100 – 90%                výborný 

89,99 – 75%             chválitebný 

74,99 – 50%             dobrý 

49,99 – 30%            dostatočný 

29, 99 – 0%             nedostatočný 

 

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia 

sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného 

obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a 

sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na 

základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k 

dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

MATEMATIKA 

 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby- 1. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

2. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

3. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník  1. –  3.  

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902  J  Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie  

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Učebný predmet matematika je zaradený do vzdelávacej oblasti Matematika a 

práca s informáciami. Jeho vzdelávací štandard ako program aktivity žiakov je 

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

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

základný predpoklad poznávania a porozumenia. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len 

pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len 

zapamätať a následne zreprodukovať. 

Dokument formuluje požiadavky na žiakov, ktorí nebudú maturovať z 

matematiky; požiadavky na maturantov určuje dokument Cieľové požiadavky na 

vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky.  

 

2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU 

 

Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej 

kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:  

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na 

riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých 

numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. 

Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať 

matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, 

modely, diagramy, grafy, tabuľky).“  

Tento predmet zahŕňa:  
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 matematické poznatky a zručnosti, ktoré žiaci budú potrebovať vo svojom ďalšom 

živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi 

rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote,  

 rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj 

algoritmického myslenia,  

 súhrn matematického vzdelania, ktorý patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho 

človeka, informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť 

 

3. CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU 

 

Cieľom matematiky na gymnáziách je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces 

vzdelania smeruje k tomu, aby žiaci:  

 

 získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote,  

 rozvíjali logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a 

spolupracovať v skupine pri riešení problému.  

 nové vedomosti získavali špirálovite, s množstvom propedeutiky, prostredníctvom 

riešenia úloh s rôznym kontextom,  

 správne používali matematickú symboliku, znázorňovali vzťahy,  

 čítali s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé 

texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť,  

 vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, 

grafy, diagramy),  

 rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore, priestorovú predstavivosť,  

 boli schopní pracovať s návodmi a tvoriť ich,  

 naučili sa samostatne analyzovať texty úloh, a riešiť ich, odhadovať, hodnotiť a 

zdôvodňovať výsledky, vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia,  

 používali prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu 

informácií, čo by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť 

tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému,  

 prostredníctvom medzipredmetových vzťahov a prierezových tém by mali spoznať 

matematiku ako súčasť ľudskej kultúry aj ako dôležitý nástroj pre spoločnosť. 

 

KOMPETENCIE 

 

V učebnom predmete matematika by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné 

kompetencie: 

kompetencia riešiť problémy 

uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, otvorenosť (pri riešení problémov) pre využívanie rôznych, aj 

inovatívnych postupov, formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov  

spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory 

kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 

používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

vedieť vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí, 

využívať IKT pri vzdelávaní. 
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kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

uvedomovať si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja, 

reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňovať rôzne stratégie učenia sa, 

vedieť kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať, 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti. sociálne komunikačné kompetencie, 

vedieť využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, nadobudnúť adekvátny ústny a písomný prejav,  

efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

prezentovať výsledky svojej prace na verejnosti, používať odborný jazyk, 

kompetencie sociálne a personálne, na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a 

budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

vedieť si stanoviťsvoje ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, 

záujmami a potrebami, osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - 

uvedomovať si svoju zodpovednosť v tíme, odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného 

správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 

4. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a 

sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby 

smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa 

našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych 

oblastiach zapojením do súťaží, olympiád. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium matematiky a dosiahnutie cieľov a zručností 

budeme používať motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia, pri 

sprostredkovaní nových informácií  metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania 

vedomostí, metódy utvárania nových vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní metódy 

fixačného charakteru – metódy opakovanie, problémové otázky a pri spätnej väzbe  

diagnostické metódy – metóda preverovania  a hodnotenia vedomostí. Budeme využívať 

i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, skupinovej práce, 

individuálnej práce. Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, 

reproduktívne, problémové, tvorivé, brainstorming. Z iných metód použijeme aktívne 

poznávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné metódy, projektovú metódu, 

pozorovanie, prácu s odborným textom, didaktické hry, samostatnú prácu, využívanie IKT, 

riešenie problémových úloh v skupine, výklad, diskusia.  Z foriem sa bude uplatňovať 

vyučovacia hodina základného a zmiešaného typu.   
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7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu matematika v iŠkVP 

nemení. 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v rámci 

predmetu matemtika začlenené tieto prierezové témy:  
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Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, 

zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať 

a obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju 

vlastnú činnosť. 

Konkrétne prierezové témy 

osobnostný a sociálny rozvoj: realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme, rozvoj sociálnych 

zručností potrebných pre spoluprácu 

1. – 4. ročník: všetky tematické celky 

4. ročník: Logika a množiny. Čísla, premenné a výraz. Teória čísel. Rovnice, nerovnice a 

ich sústavy. Funkcie. Postupnosti, aritmetická postupnosť, geometrická postupnosť. 

Planimetria. Stereometria. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. 

tvorba projektu a prezentačné schopnosti: u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, 

zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a 

obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju 

vlastnú činnosť. 

1. – 4. ročník: všetky tematické celky – vo vyučovaní matematiky je zaradené samostatné  

i skupinové riešenie úloh, ktoré žiaci uskutočnia aj prezentujú 

4. ročník: Logika a množiny. Čísla, premenné a výraz. Teória čísel. Rovnice, nerovnice a 

ich sústavy. Funkcie. Postupnosti, aritmetická postupnosť, geometrická postupnosť. 

Planimetria. Stereometria. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. 

environmentálna výchova: v obsahovej rovine v slovných úlohách 

1. - 4. ročník: všetky tematické celky - v obsahovej rovine v slovných úlohách  

4. ročník: Logika a množiny. Postupnosti, aritmetická postupnosť, geometrická postupnosť. 

Planimetria. Stereometria. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

fyzika – 1. ročník -  celky Rovnomerný pohyb (slovné úlohy na pohyb), Skalárne 

a vektorové veličiny 

chémia – 1. ročník – celok Sústavy látok (výpočet koncentrácie roztoku) 

dejepis – všetky ročníky  - osobnosti matematiky v histórii 

informatika – 1. ročník – celky Kódovanie informácie (číselné sústavy), Práca 

s prezentačným softvérom,  3. ročník – celok  Internet (spracovanie a vyhľadávanie 

informácií﴿ 

 

9. Hodnotenie a klasifikácia  

 

Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardami: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

b) schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä 

praktických, 

c) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach 

na riešenie problémových úloh, príp. projektov, 

d) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

e) schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj 

prostredníctvom informačných a komunikačných technológii, 
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f) schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

g) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

h) kvalita výsledkov činnosti, 

i) schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

j) pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

k) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa týchto 

kritérií: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie 

analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 

riešenie, aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, 

i mimo nich (projekty, predpríprava na skupinovú prácu), prejavuje o ne záujem a zaoberá 

sa nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva informácie z rôznych zdrojov, vie ich 

spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj postoj k danej problematike 

zaujíma bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne a konštruktívne, nemá 

problém diskutovať a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, zreteľne sa 

u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, 

vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, 

prezentácia je spracovaná na vysokej estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, 

spolupracuje so všetkými členmi skupiny, vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie 

úlohy, svoj názor prednesie vždy, účinne si osvojuje a uplatňuje metódy samostatného 

štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými 

podnetmi vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na 

základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) 

a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov 

a metód), aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, 

menej aktívne mimo nich (projekty), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej 

problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie 

skopírovať) na pomerne kvalitnej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné 

stanovisko vyjadruje vecne a konštruktívne, diskutuje a argumentuje na danú tému, myslí 

správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností sú kvalitné, 

vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, 

prezentácia je spracovaná na estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje 

s členmi skupiny (nie však so všetkými), vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie 

úlohy, svoj názor prednesie často, nie však vždy, osvojuje si a uplatňuje metódy 

samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh 

uplatňuje samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj 

problémové) vie riešiť pomocou známych postupov a metód, k činnostiam a problémovým 

úlohám na hodinách matematiky pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc 

vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích 

hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich 

spracovať (nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, 

vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale neargumentuje na danú tému, jeho 

myslenie je takmer vždy správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho, 

výsledky jeho činností sú dobré, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa 

gramaticky správne, v štylistike sa vyskytujú malé nedostatky, prezentácia je spracovaná na 

priemernej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej 
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úrovni, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, 

vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 

úloh uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len pomocou 

známych postupov a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy a vie 

predviesť jednoduché zručnosti, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách 

matematiky pristupuje s nízkym záujmom, potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. 

spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), 

k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie ich však spracovať, 

len skopírovať na podpriemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj zriedka, 

vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, na danú tému diskutuje málokedy, jeho logika 

myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho činností sú 

podpriemerné, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, 

prezentácia je spracovaná na podpriemernej úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie 

vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, zriedka prednesie svoj názor, s ťažkosťami 

vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, má 

v nich závažné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho, 

k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu, 

na úlohách mimo vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, k danej problematike 

nevie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa 

nezúčastňuje, jeho logika myslenia je na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v 

myslení, výsledky jeho činností sú nedostatočné, vlastné výsledky práce prezentuje len s 

pomocou vyučujúceho alebo spolužiakov, jeho ústny aj písomný prejav je slabý, pri 

skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, nevie 

vyjadriť svoj názor, s veľkými ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 

samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

 

Kritériá na hodnotenie projektov žiakov 

Žiak vie: 

vysvetliť riešenie problému 

vymenovať zdroje a pomôcky 

popísať postup pri riešení 

vysvetliť vzťahy medzi javmi 

komentovať dosiahnuté výsledky 

sformulovať závery práce 

reagovať na otázky učiteľa a žiakov 

spracovať tému originálne 

vytvoriť zaujímavý dizajn 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritéria pre zvolený typ projektu. 

Učiteľ pri zadávaní úlohy kritéria hodnotenia projektu zverejní. 

Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 5 bodov. 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:     

 

100 – 90%       výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 
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INFORMATIKA 

 

Názov predmetu INFORMATIKA 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

2. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  1. – 2. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902  J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Predmet informatika je zaradený do rovnakej vzdelávacej oblasti ako matematika. Zvolené 

metódy a formy výučby v predmete informatika by mali poskytnúť žiakom príležitosť na 

rozvoj individuálnych, učebných možností. Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné 

prispôsobiť rýchlosť preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné 

rozdelenie na časti a presuny v rámci ročníkov, schopnostiam žiakov. Je však nutné 

zabezpečiť, aby všetci žiaci do skončenia vzdelávania absolvovali celý vzdelávací štandard. 

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 

 

Cieľom vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky 

informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu 

prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov.  

Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a 

aplikovaním informačných technológií vo výučbe iných predmetov, medzipredmetových 

projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Systematické základné vzdelanie v 

oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a 

plnohodnotný život občanov v informačnej a znalostnej spoločnosti. 

 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci: 

Vedeli pracovať v prostredí bežných aplikačných programov 

Naučili  sa efektívne vyhľadávať informácie. 

Rozvíjali  schopnosť algoritmizovať zadaný problém. 

Rozvíjali programátorské zručnosti. 

Rozvíjali schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri 

riešení problému,...verejne so skupinou o ňom referovať). 
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Nadobúdali schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý výskumný 

projekt, sformulovať problém .... robiť závery). 

Rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť ..... 

Rešpektovali intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, ... pochopiť 

sociálne, etické a právne aspekty informatiky. 

 

KOMPETENCIE 

 

V učebnom predmete informatika by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné 

kompetencie: 

a) kompetencia učenia sa  
plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,  

kriticky pristupovať ku zdrojom informácií,  

informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu. 

b) komunikačné schopnosti  
vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,  

vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,  

urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,  

spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie.  

c) riešenie problémov  
analyzovať vybrané problémy,  

aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych  úloh,  

používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh,  

využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,  

posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,  

zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy, 

 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom informatiky a iných učebných predmetov 

a využiť ich pri riešení problémových úloh.  

d) manuálne  
používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach s počítačom,  

dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výpočtovou technikou.  

e) sociálne  
vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,  

vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,  

prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.  

 

3. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a 

sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby 

smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa 

našej školy. Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba 
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výstupov a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. Pozornosť bude 

venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi výchovnými a 

vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach 

zapojením do súťaží, olympiád. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 
 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium informatiky a dosiahnutie cieľov a zručností 

budeme používať motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  pri 

sprostredkovaní nových informácií  metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania 

vedomostí, metódy utvárania nových vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní  metódy 

fixačného charakteru – metódy opakovanie, problémové otázky a pri spätnej väzbe  

diagnostické metódy – metóda preverovania  a hodnotenia vedomostí. 

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, 

skupinovej práce, individuálnej práce.Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané 

metódy oznamovacie, reproduktívne, problémové, tvorivé, brainstorming. 

Z iných metód použijeme aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, 

demonštračné metódy, projektovú metódu, pozorovanie, prácu s odborným textom, 

didaktické hry, samostatnú prácu, využívanie IKT, riešenie problémových úloh v skupine, 

výklad, diskusia.  Z foriem sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného, zmiešaného 

typu, laboratórne cvičenia.  

 

5. LITERATÚRA A UČEBNÉ ZDROJE 
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Belušová, M,.Varga, M,.Zimanová, R: Informatika pre SŠ – Algoritmy s Pascalom,  SPN 

Bratislava 2001, Schválilo MŠ SR dňa 22.7.2002 pod číslom 2297/2002-42, ISBN 80-08-

03289-8. 

Kalaš,  I a kol.: Informatika pre stredné školy, SPN 2001 Bratislavam, , Schválilo MŠ SR 

dňa 26.5.2001 pod číslom776/2001-4, ISBN 80-08-01518-7. 

Lukáč, S., Šnajder, Ľ: Informatika pre SŠ – Práca s tabuľkami, SPN Bratislava 2001, 

Schválilo MŠ SR dňa 15.3.2001 pod číslom391/2001-4, ISBN 80-08-0287.0. 

Machová, M:Informatika pre SŠ - Práca s textom,  SPN Bratislava 2001, Schválilo MŠ SR 

dňa 15.4.2001 pod číslom 427/2001-7, ISBN 80-08-01566-7. 

Odborné časopisy, populárne časopisy, internet  

Salanci,  L:Informatika pre SŠ – Práca s grafikou, SPN Bratislava 2001, Schválilo MŠ SR 

dňa 23.5.2001 pod číslom768/2001-4, ISBN 80-08-01522-7. 

 

6. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu informatika v iŠkVP 

nemení. 
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7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v rámci 

predmetu informatika prierezové témy: 

OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY  ROZVOJ  

realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú pracovať samostatne 

i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 

1.  ročník: tematický celok: Riešenie problémov, algoritmické myslenie, metódy 

overovania algoritmov 

2. ročník  - tematický celok: Komunikácia prostredníctvom IKT – Netiketa 

2. ročník  - tematický celok: Informačná spoločnosť – autorské práva na softvér 

OCHRANA  ŽIVOTA  A ZDRAVIA 

1. a 2. ročník  úvodná vyučovacia hodina je venovaná bezpečnosti pri práci v  počítačovej 

učebni 

1. ročník  tematický celok: Princípy fungovania IKT – časti počítača -  ergonometria 

klávesnice 

2. ročník  tematický celok: Informácie okolo nás – Zvuková informácia- škodlivé účinky 

zvuku vysokej intenzity na ľudské ucho 

TVORBA  PROJEKTU  A PREZENTAČNÉ  ZRUČNOSTI 

– u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich 

aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť 

a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať 

schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť. 

1. ročník - tematický celok:  Informácie okolo nás – Tvorba prezentácií na rôzne témy  

v aplikácií Powerpoint 

1. ročník - tematický celok:  Informácie okolo nás – Spracovanie textovej informácie 

2. ročník  - tematický celok:  Komunikácia prostredníctvom IKT - Prezentácie informácií 

na internetovej stránke 

DOPRAVNÁ  VÝCHOVA 

1. ročník; tematický celok: Informácie okolo nás – Grafická informácie Kreslenie 

dopravných  značiek v aplikácií Skicár a Gimp. 

2. ročník  - tematický celok: Komunikácia prostredníctvom IKT- Vyhľadávanie informácií 

právneho (zákony)  a technického (stav a  údržba vozidiel) charakteru. 

ENVIROMENTÁLNA  VÝCHOVA 

ročník; tematický celok: Princípy fungovania IKT – Hardvér počítača –škodlivý odpad  pri 

likvidácií starých nefunkčných počítačov 

MULTIKULTÚRNA  VÝCHOVA 

1. ročník  - tematický celok: Informácie okolo nás – história počítania a počítacích 

pomôcok 

1. ročník  - tematický celok: Komunikácia prostredníctvom IKT – História eInternetu 

2. ročník  - tematický celok: Komunikácia prostredníctvom IKT – Služby Internetu 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

fyzika –Periodické deje-2.ročník (zvuková informácia), Elektrina magnetizmus -2.ročník 

(princípy fungovania IKT) 

matematika – Čísla a číselné sústavy (kódovanie informácií),Výrazy , rovnice a ic sústavy -

1.ročník (Alogoritmy), 

dejepis  - Johanes Guttenberg alebo na počiatku mediálneho sveta-1. ročník  (Metódy 

uchovávania informácií) 
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Finančná gramotnosť  

Žiaci majú možnosť nadobudnúť znalosti, schopnosti a rozvíjať hodnotové postoje 

potrebné k tomu, aby mohli efektívne reagovať na osobné udalosti v neustále sa meniacom 

ekonomickom prostredí. 

Informácia okolo nás - 1. ročník (práca s programami Word, Excel, PowerPoint a 

internetom) 

 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete Informatika sa hodnotí v súlade s učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardami: 

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť 

 kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti 

 schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh,  

 schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach  s IKT,  

 celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

 kvalita výsledkov činnosti, 

 osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne 

a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 

riešení teoretických a praktických úloh, Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 

prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný 

a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych 

postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných 

riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 

intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 

výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od 

učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať 

predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie 

zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a 

zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 

samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne 

a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je 

čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti 

pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. 

Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 

vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť 

ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

Do hodnotenia predmetu informatika sa zahŕňa forma:    

písomná ( previerky, referáty,  domáce úlohy), 
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ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva), 

praktická ( práca s aplikáciami, tvorba  programov v danom programovacom jazyku  )    

tvorivá ( SOČ, olympiády, zapojenie do súťaží). 

Hodnotenie projektov žiakov 

Žiak vie: 

• vysvetliť riešenie problému  

• vymenovať zdroje a pomôcky 

• popísať postup pri riešení 

• vysvetliť vzťahy medzi javmi 

• komentovať dosiahnuté výsledky 

• spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie 

• sformulovať závery práce 

• reagovať na otázky učiteľa a žiakov 

• spracovať tému originálne 

• vytvoriť zaujímavý dizajn 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritéria pre zvolený typ projektu. 

Učiteľ pri zadávaní úlohy kritéria hodnotenia projektu zverejní. 

Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 5 bodov 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:     

            100–90%výborný                                                                                                                        

  89,99 – 75%   chválitebný                                                                                                                     

 74,99 – 50%   dobrý                                                                                                                      

 49,99 – 30%  dostatočný                                                                                                                    

 29, 99 – 0%   nedostatočný 
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Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

 

FYZIKA 

 

Názov predmetu Fyzika 

Časový rozsah výučby 1. ročník - 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

2. ročník - 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

3. ročník - 1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  1. – 3. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina  

Názov ŠVP ISCED 3 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného odboru  7902  J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie  

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Predmet fyzika je učebným predmetom zaradeným do vzdelávacej oblasti Človek 

a príroda. Výkony žiakov sa zameriavajú na experimentálne spôsobilosti v oblasti 

prírodných vied. Takto orientovaný vzdelávací program si vyžaduje aktívnu účasť žiaka na 

získavaní vlastných poznatkov, čo podmieňuje výber špecifických metód a foriem práce na 

vyučovaní. Osvedčenou stratégiou v tejto vzdelávacej oblasti je empirický model 

poznávania, ktorého súčasťou sú bádateľsky orientované aktivity, ktorými učiteľ vzbudzuje 

u žiakov zvedavosť, vytvára v triede príležitosti na pozorovanie, meranie a 

experimentovanie. Podnecuje žiakov k hľadaniu informácií z vhodných zdrojov, vedie ich 

k aktívnej komunikácii a prezentácii výsledkov svojej práce. 

 

2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU 

 

Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej 

gramotnosti žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na 

základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných 

vied. Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej 

teórii, ktorá kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s 

fyzikálnymi javmi a objektmi. Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame 

merania a ich spracovanie. Postupne sa žiak vedie k formalizácii poznávaného obsahu, 

prípadne k matematickým vzťahom a k zovšeobecneniam v podobe teoretických pojmov. 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi 

pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú 

v každodennom živote. 

Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj 

úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania 

pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako 

neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má 
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žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami 

organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú 

zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také 

formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových 

máp a práca s informáciami. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne 

vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj 

prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové 

a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť 

poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou 

spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých 

ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych 

záležitostiach a dá im schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym 

záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by 

mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, 

uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.  

Poslaním vyučovania fyziky v gymnáziu so štvorročným štúdiom je poskytnúť žiakom 

vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať javy, deje a 

zákonitosti reálneho světa, sú podstatné pre utváranie fyzikálneho, a spolu s poznatkami 

z iných prírodovedných schopností žiakov, spôsobilosť samostatne získavať a využívať 

informácie v situáciach, do ktorých sa dostávajú v prírode, spoločnosti a v každodennom 

živote.   

 

3. CIELE  VYUČOVACIEHO  PREDMETU 

 

OBLASŤ: SVET/PRÍRODOVEDNÉ POZNATKY A MYŠLIENKY 

Žiaci 

 opíšu spôsoby, ktorými prírodné vedy pracujú, 

 vyhodnotia zisky a nedostatky aplikácií vedy, 

 diskutujú na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy, 

 diskutujú o tom, ako je štúdium vedy podmienené kultúrnymi vplyvmi, 

 chápu, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými 

predmetmi, 

 považujú vedu za aktivitu spolupráce, 

 demonštrujú znalosť vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov, 

 demonštrujú schopnosť používať vhodnú terminológiu, vrátane použitia symbolov. 

OBLASŤ: KOMUNIKÁCIA 

Žiaci vyjadrujú myšlienky, argumenty, praktické skúsenosti z pozorovania 

 použitím vhodného slovníka a jazyka, 

 použitím grafov a tabuliek, 

 použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu, 

 použitím digitálnych technológií (určených školským vzdelávacím programom). 

OBLASŤ: PRÍRODOVEDNÉ BÁDANIE/VYKONÁVANIE EXPERIMENTOV 

Žiaci 

 formulujú problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom, 



 

 

 

 

162 

 formulujú hypotézu, 

 testujú hypotézu v podmienkach riadenia jednej nezávisle premennej veličiny, 

 plánujú experiment, 

 naznačia záver konzistentný s realizovaným experimentom, komentujú chyby   

 merania, 

 vyhodnotia celkový experiment vrátane použitých postupov, 

 postupujú podľa slovných i písaných inštrukcií, 

 vyberú a bezpečne použijú experimentálnu zostavu, materiál, techniku vhodnú na  

 meranie, 

 vykonajú experiment bezpečne, zaznamenajú údaje z pozorovania a merania, 

 použijú vhodné nástroje a techniku na zber dát, 

 spolupracujú v skupine rovesníkov zostavenej učiteľom. 

OBLASŤ: SPRACOVANIE DÁT 

Žiaci 

 riešia úlohy s úplne definovaným problémom, ako aj úlohy s neúplne definovaným 

problémom a neúplne definované úlohy, 

 organizujú, prezentujú a vyhodnocujú dáta rôznymi spôsobmi, 

 transformujú dáta prezentované jednou formou do inej formy vrátane 

matematických výpočtov, grafov, tabuliek, 

 identifikujú trendy v dátach, 

 vytvárajú predpovede založené na dátach, 

 naznačujú závery založené na dátach, 

 odhadujú dáta na základe vlastnej skúsenosti, 

 použijú poznatky na vysvetlenie záverov. 

KOMPETENCIE 
V učebnom predmete fyzika by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné kompetencie: 

a) kompetencia učenia sa  

plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,  

kriticky pristupovať ku zdrojom informácií,  

informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu. 

b) komunikačné schopnosti  

vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,  

vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,  

urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,  

spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie.  

c) riešenie problémov  

analyzovať vybrané problémy,  

aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh,  

používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh,  

využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,  

posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,  

zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy, 

 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov 

a využiť ich pri riešení problémových úloh.  

d) manuálne  
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používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

e) sociálne  

vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,  

vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,  

prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.  

 

4. VÝCHOVNÉ  A VZDELÁVACIE  STRATÉGIE  

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a 

sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby 

smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa 

našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. Tiež sa zameriame na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych 

oblastiach zapojením do súťaží, olympiád. 

 

5. STRATÉGIE  VYUČOVANIA  

 

Metódy - výklad, rozhovor, riadený rozhovor,  skupinová práca ( projekty ), práca 

s odbornou literatúrou a médiami, individuálna práca, experiment a jeho analýza 

Formy 

Výkladové formy: výklad, prednáška, opis, riadený rozhovor, 

Demonštračné formy: ukážky fyzikálnych telies a zariadení, fyzikálnych  javov, schém, 

Dialogické formy: rozhovor, beseda ,diskusia, 

Formy samostatnej práce žiakov: samoštúdium,  vzájomné konzultácie medzi žiakmi, 

vyhľadávanie nových informácii na internete a v odbornej literatúre, vypracovávanie 

projektov, 

Laboratórne cvičenia:  experimentálne a teoretické, 

Písomné a grafické práce:  riešenie testov, záznamy z laboratórnych prác. 

 

6. LITERATÚRA A UČEBNÉ  ZDROJE 

 

Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I., Prometheus, spol.s.r.o., 

Praha 1997, ISBN 80-7196-033-0 

Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II., Prometheus, spol.s.r.o., 

Praha 1997, ISBN 80-7196-034-9 

Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III., Prometheus, spol.s.r.o., 

Praha 1998, ISBN 80-7196-235-X 

Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV., Prometheus, spol.s.r.o., 

Praha 2000, ISBN 80-7196-037-3 

Fyzika pre 2. ročník gymnázií, SPN, Bratislava 2005, ISBN 80-10-00759-5 

gymnázia, SPN, Bratislava 1991, ISBN 80-08-01447-4 
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      gymnázia, SPN, Bratislava 1991, ISBN 80-08-01448-2 

Koubek, V. – Lepil, O. – Pišút, J. – Rakovská, M. – Široký, J. – Tomanová, E.: Zbierka 

úloh z fyziky pre gymnázium II. časť, SPN, Bratislava 1988, ISBN 067-117-88 

Koubek, V. – Šabo, I.: Fyzika pre 1. ročník gymnázií, siedme prepracované vydanie, SPN, 

Bratislava 2004, ISBN 80-10-005335-5 

Lepil, O. – Houdek V. – Pecho, A.: Fyzika pre 3. ročník gymnázia, SPN, Bratislava 1991, 

ISBN 80-08-01449-0 

Matematicko – fyzikálne tabuľky, internet, odborná knižná a časopisecká literatúra a iné 

Pišút, J. – Frei, V. – Fuka, J. – Lehotský, D. – Široký, J. – Tomanová, E. – Vanýsek, V.: 

Fyzika pre 4. ročník gymnázia, SPN, Bratislava 1991, ISBN 80-08-01450-4 

Pišút, J. – Svoboda, E. – Demkanin, P. – Dolejší, J. – Medo, M. – Lazúr, M.:  

Svoboda, E. – Baník, I. – Bartuška, K. – Kotleba, J. – Tomanová, E.: Fyzika pre 2. ročník   

Tomanová, E. – Baník, I. – Bartuška, K. – Koubek, V. – Rakovská, M. – Volf, I.: Zbierka 

úloh z fyziky pre gymnázium I. časť, SPN, Bratislava 1989, ISBN 067-266-89 

Vachek, J. – Bednařík, M. – Klobušický K. – Maršák J – Novák, J.: Fyzika pre 1. ročník   

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú v súlade so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP 

pre príslušný predmet.  

 

Prehľad tematických celkov                                                Orientačný počet hodín 

 

1. ročník – 66 hod. 

1. Pozorovanie, meranie, experiment                                    1+5 (+2LP)                                                                              

2. Sila a pohyb                                                                        28 (+7E+10LP) 

3. Vlastnosti kvapalín a plynov (I. časť)                                10 (+1E+2LP)    

4. Energia okolo nás (I. časť) – priebežne   8 zapísané pri každom tematickom celku  

-Experiment – LP - priebežne                             14 zapísané pri každom tematickom celku  

 

2. ročník – 66 hod. 

1. Vlastnosti kvapalín a plynov (II. časť)                                1+11 (+3E+4LP) 

2. Periodické deje                                                                        16 (+6LP)                                 

3. Elektrina a magnetizmus (I. časť)                                            18 (+1E+6LP) 

4. Energia okolo nás (II. časť) – priebežne     4 zapísané pri každom tematickom celku 

- Experiment – LP – priebežne                   16 zapísané pri každom tematickom celku 

 

3. ročník – 66 hod. 

1. Elektrina a magnetizmus (II. časť)                                      1+13 (+4E+4LP)   

2. Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta                    35 (+3E+6LP) 

3. Energia okolo nás (III. časť)-priebežne      7 zapísané pri každom tematickom celku  

- Experiment – LP - priebežne                     10 zapísané pri každom tematickom celku  

 

 

8. PRIEREZOVÉ  TÉMY  A MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Prierezové témy  

osobnostný a sociálny rozvoj: deliť si úlohy, niesť zodpovednosť; žiaci budú pracovať   

      samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme a rozvíjali v sebe 

schopnosť   
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      kooperovať v skupine, organizovať prácu. 

environmentálna výchova: rozvíjať osobnosť žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a 

schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a 

jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; 

rozvíjať spôsobilosti žiaka, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka 

k životnému prostrediu(ochrana zdrojov energie, šetrenie energie),  

dopravná výchova: pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti 

tvorba projektu a prezentačné zručnosti: žiak prostredníctvom vlastnej organizácie práce sa 

naučí riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné 

informácie, spracovať ich, bude vedieť si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne 

ich pomenovať, utvoriť hypotézu overiť ju a pod.; naučí sa využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri prezentácii vlastnej práce; bude sa vedieť vyjadriť verbálne aj 

písomne 

ochrana života a zdravia: dodržiavanie zásad bezpečnosti v triede, používanie ochranných   

 pomôcok 

Do jednotlivých prierezových tém sú z vyučovania fyziky zaradené nasledujúce tematické 

okruhy: 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

1. – 3. ročník: všetky tematické celky 

 

Ochrana života a zdravia 

1. – 3. ročník: úvodná vyučovacia hodina je venovaná špeciálne poučeniu o bezpečnosti pri   

                       práci vo fyzikálnom laboratóriu 

2. ročník; tematický celok: Vlastnosti kvapalín a plynov (vyparovanie, var, nasýtené pary-   

                nebezpečné plyny a ich vplyv na ľudský organizmus, nebezpečenstvo požiaru) 

2. ročník; tematický celok: Periodické deje (rezonancia – nebezpečenstvo ohrozenia života 

–   

                pád mostov; zvuk - škodlivé účinky zvuku na ľudské ucho) 

2. ročník; tematický celok: Elektrina a magnetizmus (poznanie hodnôt nebezpečného 

napätia   

                pre človeka; bezpečnosť pri zaobchádzaní s elektrickými spotrebičmi; úloha 

ističa   

                elektrického prúdu – nebezpečenstvo požiaru; bezpečné zdržiavanie sa vo   

                Faradayovej klietke) 

3. ročník; tematický celok: Elektrina a magnetizmus (nebezpečenstvo zdržiavania sa   

                v blízkosti rozvodnej elektrickej siete) 

3. ročník; tematický celok: Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta (vlastnosti   

                ľudského oka – nebezpečenstvo poškodenia zraku, chyby oka, využitie lasera na   

                operáciu oka; vplyv žiarení na ľudský organizmus; bezpečnosť pri práci s RTG   

                žiarením, pri práci s rádionuklidmi; nebezpečenstvá jadrových elektrární,  

                zneužívanie jadrovej energie na vojenské účely) 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

1. – 3. ročník: všetky tematické celky – vo vyučovaní fyziky je zaradených 40 

laboratórnych  

                        prác, ktoré žiaci uskutočnia aj prezentujú  

2. ročník; tematický celok: Vlastnosti kvapalín a plynov (referát o činnosti čerpadla,   

                ohrievača a premenách energií, účinnosti zariadení na premenu energií; 

                projekt - Energetické straty pri vykurovaní bytov, zatepľovanie domov, nízko   
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                energetické domy) 

3. ročník; tematický celok: Elektrina a magnetizmus (projekt - Spotreba elektrickej energie   

                v našej domácnosti – možnosti šetrenia elektrickej energie) 

3. ročník; tematický celok: Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta (projekt -   

                Využitie jadrovej energie, klady a zápory jadrovej elektrárne v porovnaní  

                 s inými zdrojmi elektrickej energie) 

 

Dopravná výchova 

1. ročník; tematický celok: Sila a pohyb (povolené rýchlosti dopravných prostriedkov;   

                riešenie úloh o pohybe – bezpečná rýchlosť a pohyb dopravného prostriedku;   

                využitie trenia – brzdná dráha dopravného prostriedku) 

 

Environmentálna výchova 

2. ročník; tematický celok: Vlastnosti kvapalín a plynov (vznik, výhody a využitie 

tepelných   

                motorov) 

3. ročník; tematický celok: Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta (štiepna 

reakcia,   

                syntéza jadier; využitie a zneužitie jadrovej energie; využitie rádionuklidov) 

 

Medzipredmetové vzťahy 

     Rozvíjajú sa v tematických celkoch v nasledujúcich predmetoch: 

matematika:                                                                                                                       

Rovnice, nerovnice a ich sústavy – 2. ročník (vyjadrenie neznámej zo vzorcov, premena 

jednotiek), Čísla, premenná a výpočtové výkony s číslami.                                                                    

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy.                                                                            

Geometria a meranie.                                                                                                            

Funkcie – goniometrické, lineárne, exponenciálne.                                                           

Chyby merania.                                                                                                                 

Vektory.                                                                                                                                 

Osová   súmernosť, prenášanie uhla (optika).  

informatika:                                                                                                                          

Grafická informácia – 1. ročník (spracovanie a vyhľadávanie informácií).                     

Správne používanie IKT. 

biológia:                                                                                                                      

Metabolické procesy rastlín – 2. ročník (energetika biochemických dejov, fotosyntéza).       

Oko ako optická sústava.                                                                                                      

Ucho, infrazvuk, ultrazvuk. 

chémia:                                                                                                                                     

Chemické reakcie, chemické rovnice (syntéza, štiepenie, jadrové reakcie).                          

Chemická sústava prvkov. Sústavy látok. Štruktúra atómov a iónov.                                                                                                           

Premeny skupenstiev.                                                                                                                  

Elektrolýza.                                                                                                                                  

Molová hmotnosť.                                                                                                                    

Energetické zmeny pri chemických reakciách.                                                                                                                                                                                                 

Bohrov model atómu.  

geografia:                                                                                                                          

Atmosféra. (grav.pole, el.pole) 

telesná výchova:                                                                                                                     

Športové činnosti pohybového režimu – 1. ročník 
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9. HODNOTENIE  A KLASIFIKÁCIA   
 

Pri klasifikácii výsledkov vo fyzike sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami:     

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,      

- kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti pri realizácii experimentov, 

- schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov 

a zákonitostí, prípadne teórií, 

- schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických          

činnostiach pri experimentoch,  

- celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

- presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

- kvalita výsledkov činnosti, 

- osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete fyzika klasifikujú podľa 

nasledujúcich kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia: 

Stupňom 1 – výborný  

sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi 

prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 

prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný 

a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych 

postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných 

riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 – chválitebný 

 sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 

Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 

a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, 

v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy 

a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu 

rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na 

zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 – dobrý 

sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými 

usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne a tvorivosť sa prejavuje 

len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita 

výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 – dostatočný  

sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností 

je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 

úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni 

a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 – nedostatočný  
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sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si 

neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou 

vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

 

Do výsledného hodnotenia predmetu sa zahŕňa forma:    

písomná: písomné práce, referáty, záznamy z laboratórnych cvičení, domáce úlohy, 

projekty 

ústna: kvalitatívne osvojenie vedomostí a logické súvislosti, aplikácie, hodnotenie je   

priebežné - z čiastkového učiva), 

praktická: experimenty, riešenie kvalitatívnych a kvantitatívnych úloh,  

tvorivá: SOČ, olympiády, zapojenie sa do súťaží 

 

Hodnotenie laboratórnych cvičení 

Žiak vie: 

vymenovať pomôcky a vysvetliť ich využitie v laboratórnom cvičení 

zostaviť jednoduché aparatúry  

popísať postup pri riešení a vysvetliť riešenie problému 

komentovať dosiahnuté výsledky a sformulovať závery práce 

urobiť zápis bez odborných a gramatických chýb, vytvoriť estetický zápis pokusu 

používať ochranné pomôcky a dodržiavať BOZP 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritéria pre zvolené laboratórne cvičenie. 

Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 0,5 bodu. 

Klasifikácia laboratórneho cvičenia sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť 

takto:    

             100 – 90%    výborný 

             89,99 – 75%   chválitebný                                                                                                                     

 74,99 – 50%   dobrý                                                                                                                      

 49,99 – 30%  dostatočný                                                                                                                    

 29, 99 – 0%   nedostatočný 

 

K polročnej klasifikácii má žiak z laboratórnych cvičení známku (viac známok v prípade 

väčšieho množstva laboratórnych cvičení), ktorá má váhu známky z tematickej previerky. 

Hodnotenie projektov žiakov 

 

Žiak vie: 

vysvetliť riešenie problému  

vymenovať zdroje a pomôcky 

popísať postup pri riešení 

vysvetliť vzťahy medzi javmi 

komentovať dosiahnuté výsledky 

spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie 

sformulovať závery práce 

reagovať na otázky učiteľa a žiakov 

spracovať tému originálne 

vytvoriť zaujímavý dizajn 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritéria pre zvolený typ projektu. 

Učiteľ pri zadávaní úlohy kritéria hodnotenia projektu zverejní. 

Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 1 bod. 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:     
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             100 – 90%    výborný                                                                                                                        

  89,99 – 75%   chválitebný                                                                                                                     

 74,99 – 50%   dobrý                                                                                                                      

 49,99 – 30%  dostatočný                                                                                                                    

 29, 99 – 0%   nedostatočný 

Výsledné polročné hodnotenie predmetu je percentuálne, každej forme hodnotenia sú 

priradené  

body aj známky. Výsledné hodnotenie sa vypočíta nasledovne:  

 

                

100
 bodov poctovplných súcet 

bodovzískaných súcet 


% 

 

Príslušným percentám možno priradiť známku, ktorá je výsledným hodnotením na 

polročnom/koncoročnom vysvedčení nasledovne:  

             100 – 90%     výborný                                                                                                                        

  89,99 – 75%   chválitebný                                                                                                                     

 74,99 – 50%   dobrý                                                                                                                      

 49,99 – 30%  dostatočný                                                                                                                    

 29, 99 – 0%   nedostatočný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

170 

Chémia 

 

Názov predmetu Chémia  

Časový rozsah výučby 1. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

2. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

3. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník 1. – 3. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného odboru  7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard predmetu chémia pre úplný stredný stupeň vzdelávania bližšie 

špecifikuje a rozvíja ciele Štátneho vzdelávacieho programu. Nadväzuje na vedomosti a 

zručnosti žiakov, ktoré nadobudli vo vyučovaní chémie v nižšom strednom vzdelávaní, 

prehlbuje porozumenie žiakov a rozširuje ich poznatky o zákonitostiach chemických javov 

a procesov. Umožňuje žiakom pozorovať javy, merať, vykonávať experimenty, vzájomne 

diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Uvedené metódy 

umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy spôsobilostí vedeckej práce a 

vytvárajú pozitívny postoj k vedeckému spôsobu poznávania sveta. 

 

2. CHARAKTERISTKA PREDMETU 

 

Obsah vyučovacieho predmetu chémia tvoria poznatky o zložení, štruktúre, vlastnostiach a 

použití látok, o chemických reakciách látok, ich podstate, ovplyvňovaní a využití. 

Zastúpené sú aj poznatky, ktoré umožňujú žiakom chápať význam chemickej vedy a 

chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu. 

Východisko pre rozvoj porozumenia žiakov vlastnostiam anorganických a organických 

látok a ich premenám tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky o vzťahoch medzi 

štruktúrou a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Žiaci sa 

učia aplikovať metódy vedeckého poznávania, z ktorých najdôležitejší je experiment. 

Upevňujú si dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne a spoľahlivo 

pozorovať a opísať pozorované. Merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú 

získané údaje, vytvárajú, overujú predpoklady a tvoria závery v procese experimentálnej 

činnosti vo forme úloh rôznej kognitívnej náročnosti. 

Vzdelávanie v predmete chémia v úplnom strednom stupni vzdelávania prebieha v kontexte 

prípravy na život, ďalšie štúdium odborov nechemického zamerania a zároveň vytvára 

základy pre rozšírenú prípravu na štúdium odborov, ktoré pracujú so širšími chemickými 

základmi, ako aj samotných chemických odborov. 
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3. CIELE PREDMETU 

 

Žiaci: 

 si prehlbujú a rozširujú poznatky o látkach dôležitých pre život, 

 hlbšie porozumejú chemickým javom a procesom prebiehajúcim v prírode aj technickej 

praxi, 

 používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov, 

 používajú správnu chemickú symboliku, 

 triedia a usporiadajú pojmy podľa logických súvislostí, 

 plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty (ďalej len praktické činnosti) 

pri skúmaní chemických javov, 

 používajú správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, spracúvajú a 

vyhodnocujú získané údaje zo súvislých aj nesúvislých textov, 

 prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch, 

 získajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii 

praktických činností, 

 osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami, 

 analyzujú problémy, aplikujú poznatky, formulujú a overujú hypotézy, 

 prezentujú vhodným spôsobom odborné poznatky a informácie, 

 spájajú poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných vedných odborov a riešia 

nastolené problémy, 

 diferencujú informácie o použití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve a v 

živote, z odborného chemického hľadiska, z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na 

životné prostredie a ľudské zdravie. 

 

KOMPETENCIE 
V učebnom predmete chémia by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné 

kompetencie: 

a) kompetencia učenia sa  
plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,  

kriticky pristupovať ku zdrojom informácií,  

informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu. 

b) komunikačné schopnosti  
vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,  

vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,  

urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,  

spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie.  

c) riešenie problémov  
analyzovať vybrané problémy,  

aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh,  

používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh,  

využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,  

posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,  

zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy, 
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 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov 

a využiť ich pri riešení problémových úloh.  

d) manuálne  
používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

e) sociálne  
vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,  

vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,  

prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.  

 
4. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a 

sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby 

smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa 

našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 
zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 
Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach 

zapojením do súťaží, olympiád. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium chémie a dosiahnutie cieľov a zručností budeme 

používať motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  pri sprostredkovaní 

nových informácií  metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania vedomostí, 

metódy utvárania nových vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní  metódy fixačného 

charakteru – metódy opakovanie, problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické 

metódy – metóda preverovania  a hodnotenia vedomostí. 

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, 

skupinovej práce, individuálnej práce. 

Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, reproduktívne, 

problémové, tvorivé, brainstorming. 

Z iných metód použijeme aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, 

demonštračné metódy, projektovú metódu, pozorovanie, prácu s odborným textom, 

didaktické hry, samostatnú prácu, využívanie IKT, riešenie problémových úloh v skupine, 

výklad, diskusia.  

Z foriem sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného, zmiešaného typu, laboratórne 

cvičenia.  
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6. LITERATÚRA A UČEBNÉ ZDROJE 

 

Kandráč J. a kol.: Výpočty v stredoškolskej chémii, SPN Bratislava, 1995. 
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Kmeťová,J. a kol.: Chémia pre 3. ročník gymnázií so štvorročným štúdiom, Matica 

slovenská, 2011. 

Silný, P., Prokša, M.: Chemické reakcie a ich zákonitosti. SPN, Schválilo MŠ SR dňa 

10.7.2006 pod číslom CD-2006-10203/22562-1:092, ISBN 80-10-00765-X. 

Sirota, A. a kol.: Názvoslovie anorganických látok, SPN, Schválilo MŠ SR dňa 14.8. 2003 

pod číslom 7144/2003-92, ISBN 80-10-00006-X. 

Šramko, T. a kol.: Ako tvoriť názvy a vzorce anorganických zlúčenín, SPN Bratislava, 

1984. 

Žúrková, Ľ. A kol.: Zloženie a štruktúra anorganických látok pre gymnáziá. SPN, Schválilo 

MŠ SR dňa 27.3.2002 pod číslom 802/2002-42, ISBN 80-08-02456-9. 

 

- odborné časopisy, populárne časopisy, výukové programy,  laboratórne pomôcky, 

internet, praktické overenie poznatkov, PC, tabuľa,  exkurzie 

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP 

pre príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu chémia v iŠkVP 

navyšuje o 1 hodinu v 1. ročníku. Počet hodín chémie je tak navýšený z 2 na 3 hodiny 

týždenne, teda zo 66 na 99 hodín za rok. Hodiny budú využité na prehĺbenie 

výkonových štandardov v rámci praktickej aplikácie základných obsahových 

štandardov určených iŠVP formou laboratórnych cvičení.  

 

Témy laboratórnych cvičení: 

Bezpečnosť práce v laboratóriu 

 Laboratórne pomôcky – chemické sklo a iné pomôcky 

Druhy chemikálií a práca s nimi 

Hmotnosť látok 

Rozpustnosť látok, krivka rozpustnosti 

Riedenie roztokov v rôznom pomere 

Rozlišovanie polárnych a nepolárnych látok na základe ich rozpustnosti v rôznych 

rozpúšťadlách 

Skúmanie rozdielov medzi kryštalickou a amorfnou látkou 

Kryštalizácia z roztokov – voľná, rušená, kryštalizácia roztoku soli pridaním látky so 

spoločným iónom 

Oddeľovanie zložiek zmesí filtráciou, porovananie účinnosti rôznych filtrov 

Oddeľovanie zložiek zmesí destiláciou 

Čistenien látok sublimáciou 

Príprava roztokov s danou koncentráciou 

Indikátory používané pri titračných stanoveniach 

Titrácia – stanovenie obsahu danej látky 

Realizácia vylučovacej reakcie 

Realizácia syntézy  a rozkladu látok 

Realizácia podvojnej zámeny na príklade zrážacej reakcie 

Realizácia redoxnej reakcie 

Realizácia a pozorovanie elektrolýzy 
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Experimentálne využitie chemickej energie na elektrickú 

Realizácia protolytickej reakcie 

Hydrolýza solí a meranie pH roztokov solí 

Príprava roztokov s rôznou hodnotou pH 

Skúmanie zmeny reakčného tepla a určovanie faktorov, ktoré pôsobia na hodnotu      

reakčného tepla 

Overenie faktorov, ktoré vplývajú na rýchlosť chemickej reakcie 

Overenie faktorov, ktoré spôsobujú posúvanie rovnováhy chemickej reakcie 

Príprava a dôkaz vodíka 

Príprava a dôkaz kyslíka 

Príprava oxidu uhličitého a overenie jeho fyzikálnych a chemických vlastností 

Príprava jódu oxidáciou jodidov a dôkaz jeho prítomnosti 

Porovnanie reaktivity rôznych kovov 

 Termický rozklad stálych látok 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu chémia začlenené 

tieto prierezové témy:  
 

Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, 

zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať 

a obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju 

vlastnú činnosť. 

 

Environmentálna výchova – aplikácia a prepojenie poznatkov – využitie kognitívnych 

stratégií, napríklad pri  látkach spôsobujúcich znečistenie ovzdušia žiaci následne môžu 

navrhnúť spôsoby znižovania škodlivín pri chemickej výrobe, čiže sú vedení k nachádzaniu 

nových vzťahov.  

 

Ochrana života a zdravia – viesť žiakov k uvedomovaniu si vlastných vedomostí 

a schopností vzhľadom na vlastné zdravie a kvalitu života, žiaci  sa počas prijímania 

poznatkov o bezpečnosti práce a vhodných ochranných pomôcok na hodinách učia 

rozpoznávať nebezpečenstvo manipulácie s horľavými a toxickými látkami a nachádzať 

možnosti ochrany zdravia, na hodinách v laboratóriu sú žiaci poučení aj o poskytnutí prvej 

pomoci v prípade zranenia, táto prierezová téma môže byť zahrnutá do témy štruktúra 

atómov a iónov, chemická väzba a chemická kinetika. 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – žiaci budú sledovať stav ovzdušia 

v regióne, vyhodnocovať výsledky pozorovania, navštívia chemické podniky v regióne – 

využitie pri témach – makromolekulová chémia, oxidy síry, oxidy uhlíka, oxidy dusíka, 

polysacharidy. 

Konkrétne prierezové témy:  

 Environmentálna výchova  

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. 
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Do vyučovania chémie sú zaradené tieto tematické okruhy: 

Ochrana prírody a krajiny:  
 vodné zdroje (ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou) 

– chémia – 1. ročník (tem. celok: Vodík, kyslík, voda)  

 more (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu 

uhličitého)-– 1.ročník –(tem. celok:  s-prvky), 2. ročník – (tem. celok: Uhlík a jeho 

zlúčeniny) 

Zložky životného prostredia:  
 Voda (význam vody, kolobeh vody, ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda u 

nás a vo svete, čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia) –– 1. ročník (tem. celok: Vodík, 

kyslík, voda)  

 Ovzdušie (význam pre život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota 

ovzdušia)-– 2. ročník - (tem. celok: p- prvky - uhlík, síra a ich zlúčeniny), 

Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana  – 2. ročník- (tem. celok: Uhľovodíky dôležité 

v praktickom živote)  

 Význam prírodných zdrojov pre človeka  

 Obnoviteľné prírodné zdroje  

 Neobnoviteľné prírodné zdroje  

 Racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju  

 Využívanie alternatívnych zdrojov energie  

Ľudské aktivity a problémy životného prostredia 
 Poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a životné prostredie (význam, 

vývoj, energetické zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a ekologická 

záťaž, doprava a globalizácia) –2. ročník  - (tem. celok: uhľovodíky dôležité v praktickom 

živote),  

 Priemysel a životné prostredie (priemyselná revolúcia a demografický vývoj, vplyv 

priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a ich pôsobenie na životné prostredie, 

vplyv právnych a ekonomických nástrojov na vzťah priemyslu k ochrane životného 

prostredia, priemysel a udržateľný rozvoj spoločnosti)-  2. ročník – (tem. celok: d – prvky 

– výroba železa a spracovanie ocele) 

 Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi (odpady a príroda, princípy a spôsoby 

hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, likvidácia, triedenie, recyklovanie odpadu– 2. 

ročník – (tem. celok: p – prvky – chlór a jeho deriváty);  

Vzťah človeka k prostrediu: 
Naše mesto, obec ( prírodné zdroje, ich pôvod, spôsoby využívania a riešenia odpadového 

hospodárstva, príroda a kultúra nášho okolia a jej ochrana).– 2. ročník – (tem. celok: 

Uhľovodíky - ropa, uhlie, zemný plyn)  

Prostredie a zdravie (kvalita života, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, možnosti 

a spôsoby ochrany zdravia, environmentálne zdravie) nerovnomernosť života na Zemi 

(rozdielne podmienky prostredia a rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, príčiny a 

dôsledky globálnych ekologických problémov a princípy udržateľnosti rozvoja) – 3. ročník 

- ( tem. celok: Biochémia -sacharidy, lipidy, bielkoviny, vitamíny), 

 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Prezentácia je verejné vystúpenie, v ktorom žiak ukáže a vysvetlí výsledky svojej práce, 

príp. práce svojho tímu. Má svoju štruktúru – je potrebné predstaviť tému práce, ciele, 

ktoré ňou žiak chce dosiahnuť, postup realizácie, hlavné výsledky práce, príp. jej využitie 

a význam. Svoju prácu žiak môže prezentovať písomne aj verbálne s využitím nástrojov 

IKT. Je vhodné ak verbálnu prezentáciu sprevádzajú grafy, schémy, obrázky, príp. iné 

materiály. 
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V predmete chémia tvorbu projektu využijeme: 

v 1. ročníku v témach Modely atómu, Rádioaktivita, Periodický systém 

 v 2. ročníku v témach  Negatívne dopady kontaminácie vôd konkrétnou látkou, 

Skleníkový efekt. Kyslé dažde. Ozón a ozónová vrstva. Uhľovodíky dôležité v 

praktickom živote, ich vlastnosti a vplyv na živé organizmy a životné prostredie, 

ropa, zemný plyn, uhlie 
v 3. ročníku v témach Kvalita života a zdravie,  Biolátky v živých organizmoch, 

Pozitívne a negatívne účinky liečiv na ľudský organizmus, Drogy a ich dopad na 

kvalitu života človeka. Obezita a poruchy príjmu potravy. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Táto prierezová reflektuje osobnosť žiaka, jeho individuálne potreby a zvláštnosti. Jeho 

zmyslom je pomáhať každému žiakovi utvárať praktické životné spôsobilosti a zručnosti. 

Pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej spokojnosti založenej 

na dobrých vzťahoch k sebe samému i k ľuďom a k svetu. 

Cieľom osobnostného rozvoja je rozvoj poznávacích schopností, sebapoznávanie 

a sebaprijatie, sebaregulácia a sebaorganizácia, psychohygiena, kreativita. 

Cieľom sociálneho rozvoja je spoznávanie ľudí, medziľudské vzťahy, kooperácia 

a kompetencia. Tieto ciele budeme rozvíjať vo všetkých ročníkoch. 

 

Ochrana života a zdravia  

Cieľom je viesť žiakov k uvedomovaniu si vlastných vedomostí a schopností vzhľadom na 

vlastné zdravie a kvalitu života, žiaci  sa počas prijímania poznatkov o bezpečnosti práce 

a vhodných ochranných pomôcok na hodinách učia rozpoznávať nebezpečenstvo 

manipulácie s horľavými a toxickými látkami a nachádzať možnosti ochrany zdravia, na 

hodinách v laboratóriu sú žiaci poučení aj o poskytnutí prvej pomoci v prípade zranenia, 

táto prierezová téma je  zahrnutá do 1. ročníka  v témach : Štruktúra atómov a iónov, 

Chemická väzba a  Chemická kinetika, Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu. 
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Cieľom zaradenia prierezovej témy je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie 

a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia 

a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

Žiaci budú sledovať stav ovzdušia v regióne, vyhodnocovať výsledky pozorovania, 

navštívia chemické podniky v regióne – využitie pri témach –2. ročník  -  p- prvky - oxidy 

síry, oxidy uhlíka, oxidy dusíka, 3. ročník  - Makromolekulová chémia. 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

fyzika – 1. ročník - celok Sila a pohyb (skladanie vektorov﴿, 3. ročník - celok Energia 

okolo nás (jadrové reakcie﴿ 

matematika – 1. ročník  - celok Výrazy, rovnice a ich sústavy (vyjadrenie neznámej zo 

vzorcov, premena jednotiek﴿ 

informatika – 3. ročník – celok  Internet (spracovanie a vyhľadávanie informácií﴿ 

biológia – 3. ročník – celok Biológia človeka (energetika biochemických dejov﴿, 3. ročník – 

celok Ekológia (ekologická a environmentálna problematika﴿  

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete chémia sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

-kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti pri realizácii experimentov, 
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-schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, 

prípadne teórií, 

-schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach pri experimentoch,  

-celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

-aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

-presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

-kvalita výsledkov činnosti, 

-osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete chémia klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne 

a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 

riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe 

vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne 

sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, 

presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu 

rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti 

daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 

intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 

výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od 

učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať 

predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie 

zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a 

zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 

samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne 

a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je 

čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti 

pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. 

Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 

vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť 

ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

 

 

 

Do hodnotenia predmetu chémia sa zahŕňa forma:    

písomná ( previerky, referáty, projekty, záznamy z laboratórnych cvičení, domáce úlohy), 

ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva), 

praktická ( experimenty, riešenie kvalitatívnych a kvantitatívnych úloh) ,      

tvorivá ( SOČ, olympiády, zapojenie do súťaží). 
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Hodnotenie laboratórnych cvičení 

Žiak vie:  

vymenovať pomôcky a zdroje – 5 bodov 

popísať postup pri riešení – 3 body 

komentovať dosiahnuté výsledky – 2 body 

vysvetliť riešenie problému – 2 body 

sformuloval závery práce – 2 body 

BOZP – 2 body 

používať ochranné pomôcky- 2 body 

zostaviť jednoduché aparatúry – 2 body 

pomenovať pomôcky v laboratóriu – 2 body 

urobiť zápis bez odborných a gramatických chýb- 2 body  

vytvoriť estetický zápis z pokusu – 1 bod 

 

Návrh kritérií na hodnotenie referátov a projektov žiakov 

 Žiak vie: 

                                    Meno žiaka: 

Body: 

1. vysvetliť riešenie problému 5 

2. vymenovať zdroje a pomôcky 10 

3. popísať postup pri riešení 10 

4. vysvetliť vzťahy medzi javmi 5 

 komentovať dosiahnuté výsledky 3 

6. spracovať výsledky do podoby 

grafu 

2 

7. sformulovať závery práce 3 

8. reagovať na otázky učiteľa 

a žiakov 

2 

9 spracovať tému originálne 5 

10. vytvoriť zaujímavý dizajn 5 

 Súčet bodov 50 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritéria pre zvolený typ projektu. 

Učiteľ pri zadávaní úlohy kritéria hodnotenia projektu zverejní. 

 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:    

100 – 90%       výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 
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Biológia 

 

Názov predmetu Biológia 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

2. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

3. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník 1. – 3. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP  

Kód a názov študijného  

odboru  

7902 J  Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Učebný predmet biológia na gymnáziách je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a príroda. 

Predmet biológia poskytuje spolu so štátnym programom stredoškolského vzdelávania 

základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu formovania a rozvíjania 

prírodovednej gramotnosti. Poznanie prírody, jej zákonov a objavenie jej krásy, je 

základom pre pochopenie fungovania prírody ako celku a je dôležité  pre formovanie 

citlivého vzťahu k nej. Vnímanie života a poznanie prírody podľa vzoru patróna školy sv. 

Františka z Assisi je zároveň nevyhnutným predpokladom ľudského a zodpovedného 

prístupu k okolitému svetu a k sebe samému. Predmet biológia vedie žiakov ku poznaniu 

prírodu za pomoci tradičných a moderných didaktických foriem, metód a prostriedkov, 

ktoré okrem názornosti, podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov. Žiak sa naučí zbierať 

a spracovávať informácie a rozvíjať schopnosť nadobudnuté poznatky aplikovať do 

praktického života. Obsah predmetu sa odvíja od jeho cieľov a je členený v rámci štátneho 

programu do troch základných tematických okruhov.  

Vzdelávací štandard je koncipovaný tak, aby učiteľ nepredkladal žiakom len hotové 

poznatky, ale vytváral im primerané podmienky na aktívne osvojovanie vedomostí. 

Vytvára priestor, ktorý umožňuje žiakom manipulovať s konkrétnymi predmetmi, 

pozorovať javy, merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené 

úlohy, praktické a teoretické problémy. Žiacke objavovanie, bádanie, skúmanie sú 

základnými prístupmi, ktoré umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy 

spôsobilostí vedeckej práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania 

sveta. Vzhľadom na charakter a ciele predmetu sa organizácia vyučovania prispôsobí počtu 

žiakov v triede. Tým sa garantujú vonkajšie podmienky na adekvátnu realizáciu výučby a 

splnenie výkonového a obsahového štandardu. 

Tematický celok „Laboratórne cvičenia v odbornej učebni“ má prierezový charakter. 

Praktické aktivity žiaci uskutočňujú priebežne tak, aby získali požadované vedomosti, 

zručnosti a návyky. 
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2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vyučovací predmet biológia nadväzuje na vzdelávanie základnej školy s cieľom rozšíriť 

a prehĺbiť poznatky, systematicky ich utriediť do komplexných tematických celkov a 

zároveň zdôrazniť prepojenie medzi jednotlivými biologickými javmi a vzťahmi v 

prírode. Program je koncipovaný tak, aby učiteľ využíval moderné didaktické formy, 

metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti podporujú samostatnosť a 

kreativitu žiakov, umožňujú pracovať s prírodninami, experimentovať a rozvíjajú 

schopnosť žiakov poznatky vytvárať. 

Tento dokument formuluje požiadavky na žiakov, ktorí nebudú maturovať z biológie. 

Požiadavky na maturantov určuje dokument Cieľové požiadavky na vedomosti a 

zručnosti maturantov z biológie. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Žiaci 

 získajú ucelenú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej 

zložiek, 

 analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode, 

 poznajú a používajú správnu terminológiu pri interpretácii procesov a javov v 

prírode, 

 aplikujú empirické metódy práce (pozorovanie, experimentovanie, meranie) pri 

skúmaní biologických procesov, 

 plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú biologické pozorovania a 

pokusy, 

 prakticky riešia problémy, argumentujú, vyvodzujú závery, navrhujú riešenia, 

 kriticky myslia – odlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých, 

 diskutujú o význame a praktických dôsledkoch biologických vedeckých objavov, 

 aplikujú osvojené vedomosti a zručnosti na podporu svojho zdravia, prevenciu 

ochorení a rizikového správania, 

 prejavujú zodpovednosť vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

 plánujú a realizujú školské individuálne alebo skupinové projekty v oblasti 

biológie, 

 prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce 

 

KOMPETENCIE, 

1. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch 

a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé 

organizmy.  

Kompetencie:  

 schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa 

meniaci, otvorený a dynamický systém, 

 schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím, 

 vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších 

prejavov, 

 schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým  

podporovať logické myslenie, 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

 samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu) voliť výberové a 
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maturitné predmety, zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a 

budúcej profesii. 

2. Poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka. 

Kompetencie:  

 poznať najbežnejšie úžitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb 

a živočíchov, 

 poznať možnosti využitia  vlastností a životných prejavov organizmov 

v biotechnológiách, 

 poznať nebezpečné a patogénne  organizmy,  ich účinok na ľudský organizmus, 

možnosti liečby,  prevencie a poskytnutia prvej pomoci. 

3. Poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému.  

Kompetencie:  

 využívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti 

o vlastné zdravie, 

 poznať pozitívne aj negatívne účinky životného prostredia na ľudský organizmus, 

 poznať príčiny a možnosti prevencie najčastejších ochorení, 

 poznať dôsledky sociálnych patológií pre život a zdravie človeka, 

 posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a  rozvíjať zdravý životný štýl, 

 poznať základy poskytovania prvej pomoci, vedieť ich aplikovať v praxi. 

4. Rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu. 

Kompetencie:  

 schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode, 

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 bezpečne manipulovať s bežným biologickým materiálom pri jeho zbere 

a spracovaní v laboratóriu, 

 schopnosť pracovať s bežnými laboratórnymi pomôckami a prístrojmi pri 

poznávaní biologického materiálu. 

5. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä 

v oblasti ochrany živej prírody a zdravia človeka (samostatne alebo v skupinách). 

Kompetencie:  

 schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných 

médiách, pracovať s informáciami, 

 rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu, 

 schopnosť analyzovať a tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, 

navrhovať ich riešenia, 

 schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery, 

 schopnosť pripraviť vlastné prezentácie a vystúpenia a vyjadrovať svoje názory, 

postoje a skúsenosti, 

 schopnosť využívať informačné a  komunikačné technológie a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce, 

 schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné 

stanovisko, 

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, vzájomne si pomáhať pri riešení 

úloh teoretického a praktického charakteru, 

 prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu. 
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4. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a 

sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a vzdelávacích postupov je učiteľmi 

uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali 

k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej 

školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT v oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom, školským 

psychológom a príslušnými úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka (právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov zapojením do rôznych 

súťaží a olympiád. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA  

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium biológie a dosiahnutie cieľov a zručností budeme 

používať motivačné metódy ako rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  pozorovanie 

a pokus. Pri sprostredkovaní nových informácií budeme používať metódy expozičného 

charakteru - metódy utvárania nových vedomostí, metódy upevňovania vedomostí, 

tréningové hry, pri opakovaní metódy fixačného charakteru ako metódy opakovania, 

problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické metódy - metóda preverovania  a 

hodnotenia vedomostí a nadobudnutých zručností. Budeme využívať i metódy podľa 

spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, individuálnej práce, práce vo dvojiciach 

a skupinovej práce. Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, 

reproduktívne, problémové, tvorivé, brainstorming. Z iných metód sa bude používať 

aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, výklad, rozhovor, demonštračné metódy, 

projektová metóda, pozorovanie, mikroskopovanie, práca s odborným textom, didaktické 

hry, samostatná práca, IKT metódy, riešenie problémových úloh v skupine s následnou 

diskusiou. Z foriem vyučovacích hodín sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného, 

zmiešaného typu a laboratórne cvičenia.  

 

6. LITERATÚRA A UČEBNÉ ZDROJE 

 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 1 - Biológia bunky a rastlín. (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 25.6.1999 pod číslom 2572/1999-42 a zaradilo ju do 

zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 1999. ISBN 80-08-

02983-8 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 2 - Vývoj, systém a ekológia rastlín (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 13.apríla 2000 pod číslom 1167/2002-4 a zaradilo ju do 

zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-

03095-X 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 3 - Biológia a etológia živočíchov (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 10.septembra 2001 pod číslom 3020/2001-42 a zaradilo ju do 

zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 2001. ISBN 80-08-

01967-0 
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Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 4 - Vývoj, systém a ekológia živočíchov. 

(schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 10.septembra 2002 pod číslom 1028/2002-42 

a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy). Bratislava: SPN, 2002. 

ISBN 80-08-03328-2 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 5 -  Genetika (schválilo Ministerstvo školstva 

SR dňa 14.júla 2003 pod číslom 6254/2003-092 a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných 

učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-10-00039-6 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 6 - Biológia človeka, evolúcia a vznik života na 

Zemi (schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 30.júna 2005 pod číslom CD-2005-

13015/14742-4:092 a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). 

Bratislava: SPN, 2005. ISBN 80-89003-81-8 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 7 - Praktické cvičenia a seminár I (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 18.apríla 2007 pod číslom CD-2007-4989/13826-2:092 

a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 2007. 

ISBN 978-80-10-00766-0 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 8 - Praktické cvičenia a seminár II. (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 2apríla 2009 pod číslom CD-2009-22031/8226-1:912 

a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 2009. 

ISBN 978-80-10-01370-8 

Višňovská a kol.: Biológia pre 1.ročník gymnázií - Svet živých organizmov (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 8.decembra 2008 pod číslom CD-2008-23197/49085-1:912 

ako učebnicu pre 1.ročník gymnázií). Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2008. ISBN 

978-80-8091-133-1 

Višňovská a kol.: Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným 

štúdiom (schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2012-17503/53279:4-919 zo dňa 21.novembra 

2012 ako učebnicu biológie pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným 

štúdiom). Bratislava:SPN, 2012. ISBN 978-80-10-02286-1 

 

Odborná a populárna literatúra, odborné a populárne časopisy, napr. Quark 

Výukové programy: TS Biológia - Tajuplný svet hmyzu, TS Biológia - Botanika 1 

Internet – Planéta vedomostí  

Exkurzie 

 

OBSAH  

 

1. ROČNÍK - SVET ŽIVÝCH ORGANIZMOV (66 HODÍN) 

Tematické celky: 

Všeobecné vlastnosti živých sústav  2 hod. + 2 hod. 

Život a voda 30 hod. 

Špecializácia rastlín a živočíchov 8 hod. 

Mikrosvet   7 hod. 

Život s človekom 15 hod. 

Prehľad systému živej prírody   2 hod. 

 

2. ROČNÍK  - ZÁKLADNÉ ZNAKY, VLASTNOSTI A PREJAVY ŽIVÝCH SÚSTAV (99 

HODÍN) 

Tematické celky: 

Životné prostredie a organizmy   0  +  6 hod. 

Stavba a organizácia tela živých organizmov 15 + 6 hod.  

Životné prejavy organizmov 24 + 15 hod. 
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Praktické cvičenia 33 hod. 

 

3. ROČNÍK - BIOLÓGIA ČLOVEKA A OCHRANA ZDRAVIA (66 HODÍN) 

Tematické celky: 

Dedičnosť  a premenlivosť. Vývoj - fylogenéza 25 hod.                                            

Orgánové sústavy človeka (stavba, funkcia, poruchy činnosti) 28  hod. 

Zdravý životný štýl     8 hod. 

Základy poskytovania prvej pomoci   5 hod. 

 

Zameranie praktických cvičení, projektov, skupinových prác a experimentov: 

Poznať zásady bezpečnej práve v biologickom laboratóriu. Správne používať bežné 

laboratórne pomôcky (mikroskop, preparačná súprava laboratórne sklo). Oboznámiť sa so 

stavbou mikroskopu, zásadami mikroskopovania a optickou sústavou mikroskopu. 

Samostatne pripraviť mikroskopický preparát. Vedieť používať návod pri príprave 

a realizácii biologických pozorovaní a pokusov. Vedieť vypracovať  protokol o pozorovaní 

a pokuse. Vedieť zakresliť, pomenovať a opísať pozorované biologické objekty. Vedieť 

porovnávať pozorované javy, určovať, spoločné a odlišné znaky. Na základe pozorovania 

a popisu vedieť vysvetliť životné prejavy organizmov. Na základe pozorovania a popisu 

vedieť vysvetliť životné prostredie organizmov a problémy biosféry. Vedieť vyhľadať 

obrázky a animácie biologických javov a procesov na internete. Vedieť zaznamenať, 

spracovať a vyhodnotiť údaje získané pri pozorovaniach a pokusoch napr. formou tabuliek, 

grafov. Vedieť pracovať s odbornou literatúrou, kľúčmi na určovanie rastlín a húb. Vedieť 

analyzovať získané výsledky. Vedieť vyvodiť závery. Vedieť komunikovať, spolupracovať 

v tíme pri riešení úloh. Vedieť prezentovať výsledky práce ústnou aj písomnou formou, 

pomocou panelovej diskusie prípadne „vedeckej konferencie.“ Pozorovať organizmy 

v prírodnom prostredí - návšteva lesa, parku alebo ZOO - exkurzia. Kriticky zhodnotiť 

životný štýl súčasného človeka so zameraním sa na civilizačné choroby. Naplánovať 

a zrealizovať preskúmanie dedičnosti konkrétneho znaku v rodine. Nacvičovať prvú 

pomoc. Uskutočniť projekt na využitie a chov živočíchov žijúcich s človekom. Pripraviť 

skupinový projekt na adaptáciu organizomov na extrémne prostredie. Diskutovať 

o vírusových a bakteriálnych chorobách. Vytvoriť biologický experiment v domácom alebo 

prírodnom prostredí a prezentovať ho pred spolužiakmi. 

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. Týždenná hodinová dotácia predmetu biológia v iŠkVP navyšuje o 1 

hodinu v 3. ročníku. Počet hodín biológie je tak navýšený z 1 na 2 hodiny týždenne, teda z 

33 na 66 hodín za rok. 

 Výkonový štandard je prehĺbený v jednotlivých témach nasledovne: 

Žiak vie/dokáže 

 lokalizovať uloženie DNA a mRNA, tRNA a rRNA v jadre a v bunke 

 opísať stavbu chromozómu so zameraním sa na trojdimenzionálny model  DNA 

 dať do súvislosti fázy bunkového cyklu a jednochromatídový a dvojchromatídový 

chromozóm 

 vysvetliť genetiku prokaryotickej bunky a popísať plazmidy 

 schematicky rozlíšiť mitózu a meiózu a vysvetliť ich genetické dôsledky  

 poznať životopis zakladateľa genetiky - J.G. Mendela  

 porovnať kvalitatívne a kvantitatívne znaky  
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 samostatne vyriešiť príklady na autozómovú a gonozomóvú dedičnosť 

 charakterizovať typy mutagénov a mutácií 

 vysvetliť význam antimutagénov  

 pripraviť referát na tému mutácií a mutagénov  

 pripraviť referát na tému dedičnej choroby  

 samostatne vyriešiť príklady z oblasti populačnej genetiky 

 vysvetliť metódy genetiky človeka  

 zhodnotiť význam populačnej genetiky z hľadiska mutácií a evolúcie 

 diskutovať o využití získaných poznatkov z genetiky  

 
8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

Environmentálna výchova 

Environmentálna výchova má viesť žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Do vyučovania 

predmetu biológia sú zahrnuté tieto tematické celky: 

Ochrana prírody a krajiny 

2.ročník Tematické celky: Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Životné 

prostredie a jeho zložky, vzťah organizmu a prostredia, populácia, biotické spoločenstvo 

a ekosystém, sv. František - patrón ekológie. Ochrana prírody a chránené organizmy. 

Problémy biosféry.  

Zložky životného prostredia  

1.ročník Tematický celok: Všeobecné vlastnosti živých sústav  Živá a neživá príroda  

1.ročník Tematický celok: Život a voda Význam vody pre život, voda ako kolíska života, 

zloženie vody 

2.ročník Tematický celok: Životné prejavy organizmov Podstata metabolizmu rastlín, 

výživa rastlín, autotrofia, fotosyntéza, dýchanie, vodný režim (príjem, vedenie a výdaj 

vody rastlinou). 

3. ročník Tematický celok: Premenlivosť - mutácie Mutagény. Význam mutácií pre 

evolúciu živých organizmov.  

Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana  

1.ročník Tematický celok: Všeobecné vlastnosti živých sústav  Živá a neživá príroda  

1.ročník Tematický celok: Život a voda  Význam vody pre život, voda ako kolíska života. 

2.ročník Tematické celky: Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Ochrana 

prírody. Problémy biosféry.  

3. ročník Tematický celok: Premenlivosť - mutácie Mutagény.  

Poľnohospodárstvo a životné prostredie 

1.ročník Tematický celok: Živočíchy v službách človeka - Pomocníci v 

poľnohospodárstve, športe, zdravotníctve a pod., spoločníci v domácnosti (akvaristika, 

teraristika, chov exotických vtákov, hlodavcov, mačiek, psov a pod.).  

1.ročník Tematický celok: Rastliny a huby v službách človeka. Rastliny ako potrava, 

koreniny a pochutiny, liečivá a drogy, krmoviny, okrasné rastliny parkov a záhrad. 

2.ročník Tematické celky: Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Ochrana 

prírody a chránené organizmy. Problémy biosféry.  

3. ročník Tematický celok: Premenlivosť - mutácie Mutagény.  

Doprava a životné prostredie 

2.ročník Tematické celky: Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Ochrana 

prírody. Problémy biosféry.  

3. ročník Tematický celok: Premenlivosť - mutácie Mutagény.  

Priemysel a životné prostredie  
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1.ročník Tematický celok: Rastliny a huby v službách človeka  Priemyselné využitie rastlín 

a húb. 

2.ročník Tematické celky: Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Ochrana 

prírody a chránené organizmy. Problémy biosféry.  

3. ročník Tematický celok: Premenlivosť - mutácie Mutagény.  

Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi  

2.ročník Tematické celky: Životné prostredie a organizmy/ Praktické cvičenia Životné 

prostredie a jeho zložky, vzťah organizmu, sv. František - patrón ekológie. Ochrana 

prírody. Problémy biosféry. Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok  

2.ročník Tematické celky: Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Životné 

prostredie a jeho zložky, vzťah organizmu, sv. František - patrón ekológie. Ochrana 

prírody. Problémy biosféry.  

3. ročník Tematický celok: Premenlivosť - mutácie Mutagény.  

Dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí - zapájanie sa 

do programov v rámci školy (školský rozhlas, aktivity v triedach, nástenky ...) a v rámci 

ponúk prichádzajúcich na školu. Osobitne si pripomíname dni: 22.3. Deň vody / 6.6. Deň 

Zeme / 7.4. Svetový deň zdravia / 4.10. Oslava dňa patróna školy - sv. Františka z Assisi - 

patróna ekológie / 10.10. Svetový deň duševného zdravia / 1.12. Svetový deň boja proti 

AIDS.  

Vzťah človeka k prostrediu  
1.ročník Tematický celok: Ľudské aktivity a problémy životného prostredia Život 

s človekom, adaptácia na život v ľudských sídlach, neželaní spoločníci v domácnosti 

(plesne, článkonožce, hlodavce), živočíchy záhrad a polí (bezstavovce, stavovce), 

živočíchy v ľudských sídlach (bezstavovce, stavovce), živočíchy a urbanizácia. 

2.ročníkTematické celky: Životné prostredie a organizmy/ Praktické cvičenia Životné 

prostredie a jeho zložky, vzťah organizmu a prostredia, populácia, biotické spoločenstvo 

a ekosystém, sv. František - patrón ekológie. Ochrana prírody a chránené organizmy. 

Problémy biosféry.  

Lokálne a globálne ekologické problémy  

2.ročník Tematické celky: Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Ochrana 

prírody a chránené organizmy. Problémy biosféry.  

Náš životný štýl  

3.ročník Tematický  celok: Orgánové sústavy človeka Hlavné zložky potravy vo výžive 

človeka - bielkoviny, tuky a cukry, minerálne látky, vitamíny a význam vo výžive človeka. 

3.ročník Tematický celok: Zdravý životný štýl Kvalita životného prostredia, civilizačné 

choroby, sociálne patológie a rizikové správanie - návykové látky, gamblerstvo, pohlavne 

prenosné choroby.  

Prostredie a zdravie  

1. ročník Tematický celok: Špecializácia rastlín a živočíchov  Život na úkor iných. Vybratí 

zástupcovia parazitov, cesty nákazy, liečba a prevencia. 

1. ročník Tematický celok: Mikrosvet - Vírusy, baktérie, prvoky Najbežnejšie ochorenia, 

prevencia a možnosti liečby. 

3.ročník Tematický celok: Orgánové sústavy človeka Hlavné zložky potravy vo výžive 

človeka - bielkoviny, tuky a cukry, minerálne látky, vitamíny a význam vo výžive človeka. 

3.ročník Tematický celok: Zdravý životný štýl Kvalita životného prostredia, civilizačné 

choroby, sociálne patológie a rizikové správanie - návykové látky, gamblerstvo, pohlavne 

prenosné choroby.  

3. ročník Tematický celok: Premenlivosť - mutácie Mutagény.  

Osobnostný a sociálny rozvoj    
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Žiaci budú pracovať samostatne i v skupinách, aby sa tak naučili zaujať postoj a 

prezentovať svoj názor. Učiť sa vytvárať dobrú sociálnu klímu v triede a v škole. Do 

vyučovania predmetu biológia sú zahrnuté tieto tematické celky: 

1. ročník Tematický celok: Špecializácia rastlín a živočíchov Spolupracovať v skupinách 

pri práci na projektoch. 

2.ročník Tematický celok: Praktické cvičenia Vedieť komunikovať, spolupracovať v tíme 

pri riešení úloh.  

3.ročník Tematický celok: Zdravý životný štýl Vedieť komunikovať, spolupracovať v tíme 

pri riešení úloh.  

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

U žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich 

aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť 

a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať 

schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť. Do vyučovania predmetu biológia 

sú zahrnuté tieto tematické celky: 

1. ročník Tematický celok: Špecializácia rastlín a živočíchov Vedieť vyhľadať a spracovať 

informácie o živote v rôznych typoch prostredia. Pripraviť a prezentovať  žiacke 

samostatné práce a projekty. Spolupracovať v skupinách pri práci na projektoch. 

2.ročník Tematický celok: Praktické cvičenia Vedieť vypracovať  protokol o pozorovaní 

a pokuse formou prezentácie. Vedieť zaznamenať, spracovať a vyhodnotiť údaje získané 

pri pozorovaniach a pokusoch napr. formou tabuliek, grafov, prezentácií. Vedieť 

analyzovať získané výsledky. Vedieť vyvodiť závery. Vedieť prezentovať výsledky práce 

ústnou aj písomnou formou.  

3.ročník Tematický celok: Zdravý životný štýl Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie s využitím IKT o vybraných civilizačných ochoreniach a o problematike 

sociálnych patológií, o možnostiach prevencie a ich dopadu na zdravie človeka. Mutagény.  

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Regionálna výchova má naučiť žiakov sledovať stav biosféry v regióne, stav flóry a fauny 

na Slovensku, chránené územia na Slovensku, stav ochrany prírody svojho okolia a 

vyhodnocovať výsledky pozorovania a opisu. Do vyučovania predmetu biológia sú 

zahrnuté tieto tematické celky: 

1.ročník Tematický celok: Vysokohorské spoločenstvá  Poznať  významné druhy 

vysokohorských rastlín a živočíchov. Poznávať Malú Fatru prostredníctvom exkurzie. 

2.ročník Tematický celok: Praktické cvičenia Na základe pozorovania a popisu vedieť 

vysvetliť životné prostredie organizmov a problémy biosféry. Vedieť zakresliť, pomenovať 

a opísať stav biosféry v regióne. Vedieť analyzovať získané výsledky a vyvodiť závery. 

Multikultúrna výchova  

Umožňuje žiakom chápať rôznorodosť a odlišnosti ako jav pozitívny, nie ako zdroj 

možného konfliktu. Umožňuje im bližšie spoznávať spôsoby života jednotlivých krajín a 

kultúr, ich myslenie, komunikovať a spolupracovať s príslušníkmi odlišných 

sociokultúrnych skupín, rešpektovať rozmanitosť kultúr, hodnotiť a posudzovať rozdiely 

medzi nimi ako obohatenie vlastnej krajiny a  kultúry. Do vyučovania predmetu biológia sú 

zahrnuté tieto tematické celky: 

1. ročník Tematický celok: Špecializácia rastlín a živočíchov Námety na samostatné práce 

žiakov: Za polárnym kruhom. V púšti. Hlboko v mori. V sladkej aj slanej vode. Jaskyne. 

V pôde a pod. Vedieť opísať špecifické životné podmienky v rôznych biotopoch. Vedieť 

vyhľadať a spracovať informácie o živote v rôznych typoch prostredia. Pripraviť 
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a prezentovať žiacke samostatné práce a projekty. Spolupracovať v skupinách pri práci na 

projektoch. 

2. ročník Tematický celok: Zdravý životný štýl. Ako organizátori celoslovenskej kampane 

Červené stužky, učíme žiakov solidarite s ľuďmi nakazenými HIV a chorými na AIDS. 

Nepriamo žiakov oboznamujeme so životom v krajinách tretieho sveta. 

Mediálna výchova 

Mediálna výchova má podporiť a rozvíjať mediálnu gramotnosť žiakov prostredníctvom 

nadobúdania a prehlbovania mediálnych kompetencií. Má viesť žiakov ku kompetentnému 

zaobchádzaniu s médiami, ku kritickému  a aktívnemu využívaniu médií a ich produktov, 

k vytváraniu vlastných mediálnych produktov, ku schopnosti vyjadriť svoj vlastný 

mediálny zámer a ku schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať a verejne 

vystupovať. Vedieť zaujať racionálny postoj k „novým“ médiám, poznať ich pozitíva 

i nebezpečenstvá. Do vyučovania predmetu biológia sú zahrnuté tieto tematické celky: 

1. ročník Tematický celok: Špecializácia rastlín a živočíchov  Pripraviť a prezentovať  

žiacke samostatné práce a projekty - vytvoriť vlastný mediálny produkt, vyjadriť svoj 

vlastný mediálny zámer a obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať a verejne 

vystupovať. 

2.ročník Tematický celok: Praktické cvičenia Vedieť vypracovať  protokol o pozorovaní 

a pokuse formou prezentácie s využitím internetu a IKT - vytvoriť vlastný mediálny 

produkt, vyjadriť svoj vlastný mediálny zámer a obhájiť svoj názor, argumentovať, 

diskutovať a verejne vystupovať. 

3.ročník Tematický celok: Zdravý životný štýl Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie s využitím IKT o vybraných civilizačných ochoreniach a o problematike 

sociálnych patológií, o možnostiach prevencie a ich dopadu na zdravie človeka. Vytvoriť 

vlastný mediálny produkt, vyjadriť svoj vlastný mediálny zámer a obhájiť svoj názor, 

argumentovať, diskutovať a verejne vystupovať. 

1. - 4. ročník Tvorba mediálneho produktu v rámci dlhodobých programov zameraných 

na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí - zapájanie sa do programov v rámci školy 

(školský rozhlas, aktivity v triedach, nástenky ...) a v rámci ponúk prichádzajúcich na 

školu. Osobitne si pripomíname dni: 22.3. Deň vody / 6.6. Deň Zeme / 7.4. Svetový deň 

zdravia / 4.10. Oslava dňa patróna školy - sv. Františka z Assisi - patróna ekológie / 10.10. 

Svetový deň duševného zdravia / 1.12. Svetový deň boja proti AIDS.  

 

Ochrana života a zdravia 

Ochrana života a zdravia má integrovať postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na 

ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré 

môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Do vyučovania predmetu biológia sú zahrnuté tieto tematické celky: 

2.ročník Dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí -

 zapájanie sa do programov v rámci školy (školský rozhlas, aktivity v triedach, nástenky ...) 

a v rámci ponúk prichádzajúcich na školu. Osobitne si pripomíname dni: 22.3. Deň vody / 

6.6. Deň Zeme / 7.4. Svetový deň zdravia / 4.10. Oslava dňa patróna školy - sv. Františka 

z Assisi - patróna ekológie / 10.10. Svetový deň duševného zdravia / 1.12. Svetový deň 

boja proti AIDS a iné.  

3.ročník Tematický celok: Zdravý životný štýl Kvalita životného prostredia, civilizačné 

choroby, závislosti, sociálne patológie a rizikové správanie. Srdcovo - cievne 

(kardiovaskulárne) ochorenia, alergie, ochorenia pohybového aparátu, nervové a psychické 

ochorenia. Prevencia pohlavne prenosných ochorení. Porucha vedomia, zástava srdca a 

dýchania, bezvedomie, stabilizovaná poloha, zastavenie krvácania, poranenia svalov 

a kostí. 
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1. - 4. ročník Účelové cvičenie - zabezpečenie zdravotného stanovišťa poskytovania prvej 

pomoci. 

 

Medzipredmetové vzťahy  

Fyzika  

1. ročník - Energia okolo nás, I. časť (energia potravín, energia v našom organizme, 

zákon zachovania energie),  

1. ročník - Vlastnosti kvapalín a plynov (vlastnosti kvapalín, tlak v kvapaline, tlaková sila, 

atmosférický tlak, prúdenie tekutín),  

3. ročník - Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta, III. časť (optické vlastnosti 

ľudského oka, viditeľné žiarenie, infračervené žiarenie v prírode, ultrafialové žiarenie v 

prírode a v technike, röntgenové žiarenie, rádioaktivita, atóm. štiepna reakcia a syntéza 

jadier) 

3. ročník - Energia okolo nás - priebežne - (vedenie a prúdenie tepla) 

 

Chémia  

1. ročník - Energetické zmeny pri chemických reakciách (exotermická reakcia, 

endotermická reakcia),  

3. ročník - Biolátky v živých organizmoch (lipidy, jednoduché sacharidy, monosacharidy, 

oligosacharidy a polysacharidy, bielkoviny, aminokyselina, peptidová väzba, denaturácia, 

hém, hemoglobín, lipoproteíny, glykoproteíny, fosfoproteíny, myoglobín, enzýmy, 

protilátky, enzým, biokatalyzátor, koenzým, apoenzým, špecifický katalytický účinok, 

amyláza, pepsín, trypsín, nukleové kyseliny, genetická informácia, adenín, guanín, cytozín, 

uracil, tymín, nukleotid, DNA, RNA, makroergická väzba, mediátorová, transferová, 

ribozómová RNA, komplementarita, kodón, antikodón, polynukleotidový reťazec, ATP), 

vitamín, hypovitaminóza, hypervitaminóza, retinol, kalciferoly, tokoferoly, tiamín, 

riboflavín, niacín, pyridoxín, kyselina pantoténová, kyselina listová, biotín, kyselina L-

askorbová, skorbut, antioxidanty, FAD, NADH) 

3. ročník - Kvalita života a zdravie (alkaloidy, droga, návyková látka, nikotín, kofein, liek, 

antibiotikum, geneticky upravované potraviny, biologická hodnota stravy, vyvážená strava) 

 

Geografia 

1. ročník - Zákonitosti atmosféry (atmosféra, zloženie atmosféry) 

1. ročník - Zákonitosti hydrosféry (obeh vody, význam mora, pitná voda) 

1. ročník - Zákonitosti biosféry, pedosféry (tundra, tajga, lesy mierneho pásma, step, 

savany, dažďové lesy, pedosféra) 

 

Latinčina 

2. ročník - Jazykové prostriedky  (výslovnosť latinských hlások, dĺžka slabík, prízvuk)  

Informatika 

1. ročník - Prezentácia informácií (aplikácie na tvorbu prezentácií - snímka, stránka, 

spôsoby tvorby prezentácií. Pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie) 

3. ročník - Internet - Služby internetu  (web - vyhľadávanie informácií) 

Občianska náuka 

3. ročník - Človeka ako jedinec (psychológia v každodennom života - duševná hygiena, 

zdravie a stres), Človek a spoločnosť (sociálne fenomémy - deviácie, sociálne problémy) 

Katolícke náboženstvo 

4. ročník - Človek - sociálna bytosť (stvorenie človeka na Boží obraz, človek ako muž 

a žena, sexualita v živote človeka) 
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9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

 

Pri klasifikácii výsledkov sa v predmete biológia hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti pri realizácii biologických experimentov,  

schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach pri experimentoch, 

schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, 

celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

kvalita výsledkov činnosti, 

presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete biológia klasifikujú podľa kritérií 

Metodického pokynu č. 21/2011 v odsekoch 3 až 7 v  primeranom rozsahu pre príslušný 

ročník štúdia: 

 

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne 

a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 

riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe 

vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne 

sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, 

presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu 

rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti 

daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 

intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 

výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od 

učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať 

predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie 

zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a 

zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 

samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne 

a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je 

čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti 

pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. 

Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 

vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť 

ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

 

Do hodnotenia predmetu biológia sa zahŕňa forma:    
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písomná (previerky, záznamy z laboratórnych cvičení, domáce úlohy) 

ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva) 

praktická (pozorovania a experimenty, referáty, individuálne a skupinové projekty a 

prezentácie)   

tvorivá ( SOČ, olympiády, zapojenie do súťaží) 

 

Hodnotenie praktických cvičení -pozorovaní a experimentov (50 bodov)  

(Učiteľ pred zadávaním laboratórnych cvičení zverejní kritéria hodnotenia.) 

 

BOZP (žiak dodržiava BOZP a používa ochranné pomôcky) 10 bodov 

Správnosť zistení (žiak vie vymenovať pomôcky v laboratóriu, zostaviť jednoduché 

aparatúry a pracovať s mikroskopom) 10 bodov 

Kvalita nákresov (žiak vie byť presný pri dosiahnutí kvality nákresov)  10 bodov 

Správne označenie a pomenovanie nákresov (žiak vie urobiť zápis bez odborných 

a gramatických chýb) 10 bodov 

Záver (žiak vie komentovať dosiahnuté výsledky, vysvetliť riešenie problému a správne 

sformuloval závery) 10 bodov 

 

Klasifikácia praktických cvičení sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:    

100,00 – 90% výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 

 

Hodnotenie referátov, individuálnych a skupinových projektov a prezentácií žiakov (50 

bodov)  (Učiteľ pred zadávaním témy zverejní kritéria hodnotení.) 

 

A)  Odborná časť (30 bodov)  

prehľadné usporiadanie dokumentačného materiálu 5 bodov 

úroveň, kvalita a originalita dokumentačného materiálu 5 bodov 

dodatok a primeranosť vlastných zistení 5 bodov 

úroveň spracovania návrhu riešenia na zlepšenie stavu 5 bodov 

odborný a tvorivý prístup 5 bodov 

estetická úroveň a originalita projektu a prezentácie 5 bodov 

 

B) Slovný komentár (20 bodov)  

vecnosť slovného prejavu 5 bodov 

logický sled slovného prejavu 5 bodov 

úroveň odborných poznatkov a kultúra slovnej komunikácie 5 bodov 

dodržanie časového limitu slovného prejavu 5 bodov 

Klasifikácia referátov, individuálnych a skupinových projektov a prezentácií žiakov sa 

realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť tak, ako pri hodnotení praktických cvičení.  
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VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

DEJEPIS 
 

Názov predmetu DEJEPIS 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

2. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

3. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník 1. – 3. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 
1. ÚVOD 

 
Dejepis spolu s geografiou a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť 

spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi 

v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu 

humanizácie žiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a 

demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým 

procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta a 

ľudskej spoločnosti. 

Vzdelávací štandard z dejepisu je koncipovaný tak, aby vytváral možnosti na tie 

kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, 

skúmanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia minulosti. 

V tomto zmysle nemajú byť len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových 

poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať. 

 
2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Dejepis spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu 

oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s 

nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu 

humanizácie žiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a 

demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým 

procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta a 

ľudskej spoločnosti z potrieb prítomnosti. 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej 
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osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 

skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej 

perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých 

historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným 

spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej 

prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z 

väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov k 

rozvíjaniu vzťahu k minulosti vlastného národa ako súčasti kultivovania ich historického 

vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak 

rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a 

spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. 

Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných 

znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom 

 

 poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť so vždy konečnými a 

jednostrannými interpretáciami, 

 poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu, 

 skúmať históriu aj na základe čítania s porozumením rôznorodých a  mnohostranných 

školských historických prameňov  – stôp po minulosti ako základného predpokladu 

poznávať a porozumieť minulosti, 

 pochopiť, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom, 

 rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností klásť si v aktívnej činnosti 

kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a 

problémy, 

 rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp 

fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti, 

 osvojiť si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v 

mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou. 

 
Kompetencie  

 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia 

s riešením základných operácií: 

a) s historickým časom: 

zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej postupnosti, 

zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov, 

rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií, 

identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja, 

používať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie v minulosti. 

b) s historickým priestorom: 

rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými javmi 

a procesmi, 

vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, 

globálnych historických javov a procesov a prepojenie medzi nimi 
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chápať vzájomné prepojenie a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej organizácie 

a kultúry,  

chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym životom, 

chápať úlohu osobností v dejinách. 

c) s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi: 

vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, 

charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov, 

určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov, 

vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií, 

kultúr, 

objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií v jednotlivých 

krajinách, oblastiach a regiónoch, 

charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické 

a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj, 

určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí života 

spoločnosti a človeka, predovšetkým mytológiu, náboženstvo, vedy, umenie, každodenný 

život. 

Žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných 

postupoch pri analýze školských historických písomných, obrazových, grafických a 

hmotných prameňov – stopách po minulosti: 

pri vymedzovaní predmetu skúmania, pri analyzovaní štruktúry problému, 

pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok, 

pri vyjadrovaní toho, čo už vieme a čo ešte musíme odhaliť, pri myslení v alternatívach, 

pri vytvorení plánu skúmania, pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch 

skúmania, pri vytváraní záznamu zo skúmania. 

a) pri vyhľadávaní relevantných informácií: 

z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov kombinovaných, 

z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, 

webových stránok, 

z odbornej, populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie. 

b) pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty: 

pri vyberaní informácií, 

pri organizovaní informácií, 

pri porovnávaní informácií, 

pri rozlišovaní informácií, 

pri zaraďovaní informácií, 

pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií. 

c) pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu: 

pri zoradení výsledkov, 

pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného, 

pri určovaní podstatného, kľúčového, 

pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, 

pri vyhodnocovaní správnosti postupu, 

pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio). 

 

4. VÝCHOVNO –VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a 

sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov  je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby 
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smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa 

našej školy. Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba 

výstupov a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. Pozornosť bude 

venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na zachovanie 

ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach 

zapojením do súťaží, olympiád. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania. 

Metódy: Informačnoreceptívna – výklad, Reproduktívna - riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh, Dialóg a diskusia, Analýza textov 

Formy práce: Frontálne výučba, Frontálna a individuálna práca žiakov, Práca s knihou, 

Práca s historickým prameňom, Skupinová práca žiakov 

 

6. LITERATÚRA A UČEBNÉ ZDROJE 

 

Dejepis pre 1. ročník gymnázií, SPN, Schválilo ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

dňa 2. 5. 2000 pod číslom 1515/2000-42. ISBN 80-10-00962-8. 

Dejepis Svetové dejiny pre 2. ročník gymnázií, SPN, Schválilo ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky dňa 31. 7. 2003 pod číslom 6784/2003-092, ISBN 80-10-00149-X. 

Dejepis Národné dejiny pre 2. ročník gymnázií, SPN, Schválilo ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky dňa 17. 6. 2002 pod číslom 1722/2002-4, ISBN 80-08-03167-0. 

Dejepis Svetové dejiny pre 3. ročník gymnázií, SPN, Schválilo ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky dňa 9. 10.  2006 pod číslom CD-2006-12753/28682-1:192, ISBN 80-

10-00392-1. 

Dejepis Národné dejiny pre 3. ročník gymnázií, SPN, Schválilo ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky dňa 3. 5. 2005 pod číslom CD-2005-30-461/2664-6:092, ISBN 80-

10-00031-0. 

Doplňujúce:  

Časopisy Historická revue a História - revue o dejinách spoločnosti. 

 
7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu dejepis v iŠkVP nemení. 

 
8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu dejepis začlenené 

tieto prierezové témy:  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, 

zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať 

a obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju 

vlastnú činnosť. 

Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 

Finančná gramotnosť  u žiakov sa bude rozvíjať schopnosť ekonomicky a hospodársky 

myslieť.  
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Konkrétne prierezové témy:  

1. Osobnostný a sociálny rozvoj 

1. ročník TH Atény  - úrady a spoločenské zriadenie, demokracia v Aténach. Kreativita – 

cvičeniami rozvíjať základné rysy kreativity ( pružnosť nápadov, originality, schopnosti 

vidieť veci inak ).  

3. ročník TH- Povojnové usporiadanie Európy - Versailský systém. Medziľudské vzťahy 

– učiť sa starostlivosti o dobré vzťahy, učiť sa empatii a pohľadu na svet očami druhého. 

Riešenie problémov a rozhodovacie zručnosti – osvojovať si zručnosti pre riešenie 

problémov a rozhodovania z hľadiska rôznych typov problémov a sociálnych rolí, učiť sa 

riešiť problémy v medziľudských vzťahoch 

2. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

1. ročník, 2. ročník a 3. ročník  žiaci budú rozvíjať kompetencie v oblastiach: IKT 

prezentácie osobností historických udalostí. 

3. Ochrana života a zdravia 

3. ročník TH: Druhá svetová vojna – holokaust a strategické bombardovanie Nemecka. 

Prostriedky individuálnej ochrany a varovné signály. 

4. MEDIÁLNA VÝCHOVA 

2. ročník TH: Renesancia a humanizmus ( vynájdenie kníhtlače). Vplyv médií na verejnú 

mienku. 

3. ročník TH: Totalitný režim v Taliansku, Nemecku a ZSSR. Propaganda, alebo ako 

médiá ovplyvňujú verejnú mienku.  

5. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

1. ročník TH: Stredoveká spoločnosť. Pôda - význam pôdy pre život na Zemi, ochrana 

pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie pôdy. TH Historické pramene, pomocné vedy 

historické. Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok -význam ochrany prírody a 

kultúrnych pamiatok, ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového 

dedičstva, právne riešenie u nás , v EÚ a vo svete. 

2. ročník TH:  Priemyselná revolúcia. Priemysel a životné prostredie (priemyselná 

revolúcia a demografický vývoj, vplyv priemyslu na prostredie). 

6.  Multikulturna výchova 

2. ročník TH: Slovenské národné obrodenie. Prehĺbiť schopnosť argumentovať vo vzťahu 

k vlastnej kultúrnej identite.  

7. REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

1. ročník TH: Historické pramene, pomocné vedy historické. Môj rodný kraj: obec, 

mesto, v ktorom žijem, rozprávky, príbehy, povesti spojené s históriou obce, mesta, 

významné osobnosti regiónu. TH: Románsky a gotický sloh. Tradičná ľudová kultúra: 

ľudové staviteľstvo a výtvarné umenie. 

2. ročník TH: barok a renesancia. Tradičná ľudová kultúra: ľudové staviteľstvo a 

výtvarné umenie. 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

informatika – grafická informácia – 1. ročník (spracovanie a vyhľadávanie informácií﴿ 

občianska náuka – Občan a štát, občan a právo – 3. ročník 

rímskokatolícke náboženstvo – cirkevné dejiny – 2. ročník 

geografia – človek a spoločnosť – 1. ročník 

8. Finančná gramotnosť    

Fenomény antického sveta  – 1. ročník (vznik peňazí a prvých mincí) 

Fenomény stredovekého sveta – 1. ročník (myslenie stredovekého človeka, peniaze 

a finančné inštitúcie v stredoveku) 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/medialna_isced2.pdf
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Fenomény novovekého sveta – 1. ročník (novoveké myslenie a kultúra, vplyv peňazí na 

európsky rozmach) 

Zrod modernej doby a nacionalizmus – 2. ročník (vplyv financií na politiku) 

Integrácia Európy – 3. ročník (politická, ekonomická a finančná integrácia Európy) 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete dejepis sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované 

rozumové a motorické činnosti, 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov 

a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 

 schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

 schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy, 

 kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť 

a schopnosť spolupráce. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, 

definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva 

požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené 

poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 

javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický 

prejav je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími 

nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo zaujať postoj a vyjadriť 

vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných 

poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom 

medzi nimi. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností 

prejavuje nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na 

základe menších podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 

a písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.. Grafický 

prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len 

s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť 

vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní 

požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených 

poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. 

Závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom 

a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite 

výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický 

prejav je menej estetický. K požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj 

a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga samostatne 

pracovať. Má priemerne rozvinuté zručnosti práce v skupine. 
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Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní 

požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených 

poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných 

chýb. Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie 

nedostatky, grafický prejav je menej estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak 

s pomocou učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj 

a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne 

problémy. Nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, definície 

a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy 

kvôli chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je 

nevyhovujúci. K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť 

vlastné stanovisko. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom 

učiteľa. Nezapája sa do práce v skupine. 

Do hodnotenia predmetu dejepis sa zahŕňa forma:    

písomná ( previerky, referáty, prezentácie), 

ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva), 

tvorivá ( SOČ, olympiády, zapojenie do súťaží). 

Písomné práce – hodnotenie podľa počtu dosiahnutých percent:  

známka 1: 100 – 90% 

známka 2: 89 – 75 %  

známka 3: 74 – 50%  

známka 4: 49 – 30%  

známka 5: 29 – 0% 

Kritériá na hodnotenie referátov a projektov žiakov 

Obsah 14 bodov 

Zdroje a použitá literatúra 6 bodov 

Úprava 4 body 

Schopnosť prezentovať a odovzdať informácie 6 bodov 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:   

100 – 90%           výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 
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GEOGRAFIA 

 

Názov predmetu  GEOGRAFIA  

Časový rozsah výučby  1.ročník –2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

2.ročník –2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Ročník  1. – 2. 

Škola (názov, adresa)  Gymnázium sv. Františka z Assisi  

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3 A 

Názov ŠkVP  ŠkVP 

Kód a názov študijného  

odboru  

7902 J  Gymnázium  

Stupeň vzdelania  vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia  4 roky  

Forma štúdia  denná  

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk  

 
1. ÚVOD 

 

V záujme skvalitnenia výučby geografie na gymnáziách je dôležité, aby obsah 

predloženého vzdelávacieho štandardu rešpektoval reálne možnosti škôl a využiteľnosť 

poznatkov v každodennom živote. Jeho správne pochopenie a tvorivá aplikácia do 

pedagogickej praxe je základným predpokladom cieľavedomého rozvoja geografického 

myslenia a poznania Zeme u žiakov. 

Vzdelávací štandard pre predmet geografia ako program aktivity žiakov je koncipovaný 

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

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

predpoklad poznávania a porozumenia. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi 

aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a 

následne zreprodukovať. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti 

planéty Zem. Nadväzuje na učivo základnej školy. Pomáha správne chápať podstatu 

javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si princípy, na ktorých je 

postavená existencia života. Štúdium geografie umožňuje žiakom spoznávať krajinu v 

celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi 

jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť. 

Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v 

tlačenej a digitálnej podobe. Tú dopĺňajú schopnosti žiakov vyhľadať, analyzovať, 

správne interpretovať a vhodne využívať informácie prezentované v rôznych grafických 

podobách (schémy, grafy, tabuľky, vekové pyramídy, diagramy, kartogramy, 

kartodiagramy a i.). Žiaci poznajú dôveryhodné informačné zdroje, vedia sa dobre 

orientovať v dostupných databázach štatistických údajov a identifikovať v nich dôležité 

fakty a kľúčové skutočnosti. 

Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na 

Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, 
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ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k 

inakosti predpokladá pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti 

jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k princípom demokracie a občianskej slobody, 

ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. 

Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a často 

komplikovanú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť mladého človeka 

upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti opisovaných regiónov, ktoré porovnáva 

so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho osobitosť v kontexte Európy, či sveta. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Žiaci 

 využívajú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe ako základný zdroj  

geografických informácií, 

 správne a presne interpretujú informácie o krajine v rôznych formách (grafy, tabuľky, 

schémy, diagramy, fotografie, filmy a i.), 

 vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z 

rôznych informačných zdrojov, 

 zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok v rôznych častiach Zeme a ich vplyv na 

život človeka, 

 rozumejú podstate rozmanitosti ľudskej spoločnosti a jej variabilným prejavom, 

 zaujmú postoj k najvážnejším otázkam existencie ľudstva na Zemi a ponúknu vhodné 

riešenia, 

 interpretujú zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a 

socioekonomických zložiek, 

 komplexne posúdia perspektívy rozvoja jednotlivých regiónov. 

 

4. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Príkladov uplatnenia poznatkov a najmä zručností geografického rázu po ukončení štúdia 

geografie v gymnáziu je v bežnom živote mnoho. A práve to je „globálnym“ cieľom 

výučby geografie – v čo najširšej miere uplatniť nadobudnuté poznatky a kompetencie. 

Rozvíjanie kompetencie pracovať s informáciami sa deje prostredníctvom analýzy 

a interpretácie rozsiahleho súboru vstupných faktografických informácií, ktoré žiak dokáže 

sám získať a ich transformovať  do hodnotiacich a sumarizujúcich výstupov. Schopnosť 

pracovať s týmito výstupmi v podobe tematických máp, tabuliek, schém, diagramov 

a blokdiagramov. Zároveň sa tým rozvíja aj čitateľská gramotnosť a to čítanie nesúvislých 

textov. Cieľom je naučiť pracovať a interpretovať údaje.  

Praktické zvládnutie riešenia problémových situácií vyžadujúcich analýzu kartografického 

materiálu rôznej povahy (aj v digitálnej forme, vrátane práce s GPS je súčasťou rozvíjania 

kompetencie riešiť problémy v prepojení digitálnu kompetenciu. Používať informačné 

a komunikačné technológie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovanie pri tvorbe projektov 

ale aj pri úlohách z regionálnej geografie sveta. Aplikovať poznatky o zákonitostiach 

premien geografickej krajiny pri posudzovaní perspektív vybratých regiónov.  

Navrhovať a hodnotiť alternatívne postupy pri scenároch ich rozvoja. Praktický význam 

geografie spočíva v tom, že pomáha  modelovať aj pracovné možnosti – modelová 

cestovná kancelária, rozvoj regiónu, prezentácia vlastného  regiónu. Pochopenie 

globálnych trendov vývoja spoločnosti na Zemi a uplatnenie zručnosti na využitie týchto 

poznatkov pri profesijných aktivitách (ďalšie štúdium, podnikanie a i.). Racionálne 

zhodnotenie dosahov ľudskej činnosti na životné prostredie a budovanie postojov, ktoré sú 
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v súlade s optimalizáciou využitia krajiny pri minimálnych zásahoch do prírody 

(udržateľný rozvoj). 

Viesť žiakov k vnímaniu  odlišností medzi jednotlivými, národmi, kultúrami a 

náboženstvami a v konečnom dôsledku k odmietavému postoju k intolerancii, xenofóbii 

a násiliu. Spoznávanie kultúr a zvykov obyvateľov rôznych štátov sveta, ktoré vedie 

k akceptácii ich spôsobu života. Komunikatívnu kompetenciu – využívaním samostatných 

prejavov žiakov a používaním správnej geografickej  terminológie. 

Výsledkom rozvíjania kompetencií je získanie geografickej gramotnosti, ktorá predstavuje 

systém poznatkov prírodných socioekonomických podmienok a faktorov života spoločnosti 

(v globálnych aj regionálnych rozmeroch). Geografia prehlbuje orientáciu v dnešnom 

svete. 

   

 5. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium geografie a dosiahnutie cieľov a zručností budeme 

používať motivačné metódy ako rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  pozorovanie 

a pokus. Pri sprostredkovaní nových informácií budeme používať metódy expozičného 

charakteru - metódy utvárania nových vedomostí, metódy upevňovania vedomostí, 

tréningové hry, pri opakovaní metódy fixačného charakteru ako metódy opakovania, 

problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické metódy - metóda preverovania  a 

hodnotenia vedomostí a nadobudnutých zručností.  

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, 

individuálnej práce, práce vo dvojiciach a skupinovej práce. 

Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, reproduktívne, 

problémové, tvorivé, brainstorming. 

Z iných metód sa bude používať aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, výklad, 

rozhovor, demonštračné metódy, projektová metóda, pozorovanie,  práca s odborným 

textom, didaktické hry, samostatná práca, IKT metódy, riešenie problémových úloh 

v skupine s následnou diskusiou.  

Motivačné metódy, rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračné metódy, 

projektová metóda, praktické aktivity, práca s textom, s knihou, s mapou, s encyklopédiou.  

 

6. LITERATÚRA A UČEBNÉ ZDROJE 

 

Bizubová a kol.: Geografia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2008. Schválilo ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod č. CD-

2008-19512/40694-1:912 zo dňa 4.novembra.2008 ako učebnicu pre 1.ročník gymnázií. 

Tolmáči a kol.: Geografia pre 2.ročník gymnázií. Harmanec: VKÚ, akciová spoločnosť, 

2009. Schválilo ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod č. CD-2009-41182/48174-

3:919 zo dňa 28.decembra 2009 ako učebnicu Geografia pre 2.ročník gymnázií. 

Tolmáči a kol.: Geografia pre 3.ročník gymnázií. Harmanec: VKÚ, akciová spoločnosť, 

2011. Schválilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 

CD-2011-576/1047:2 - 919 zo dňa 14.januára 2011 ako učebnicu Geografia pre 3.ročník 

gymnázií. 

Odborné časopisy: National Geographic, Geo, Geografia, Ľudia a zem 

internet 

exkurzie 
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7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu geografia v iŠkVP 

nemení. 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu geografia začlenené 

tieto prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, 

zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať 

a obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju 

vlastnú činnosť. 

Environmentálna výchova – aplikácia a prepojenie poznatkov – využitie kognitívnych 

stratégií, napríklad pri  látkach spôsobujúcich znečistenie ovzdušia žiaci následne môžu 

navrhnúť spôsoby znižovania škodlivín pri priemyselnej výrobe, čiže sú vedení k 

nachádzaniu nových vzťahov.  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – žiaci budú sledovať aktuálne dianie 

v regióne, vyhodnocovať výsledky pozorovania, navštívia zaujímavé miesta v regióne – 

využitie pri témach – miestna krajina, Žilinská kotlina, Administratívne členenie 

Slovenska. 

Finančná gramotnosť - rozvíja u žiakov spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre orientáciu 

v súčasnom finančnom svete. Žiaci majú možnosť nadobudnúť znalosti, schopnosti 

a rozvíjať hodnotové postoje potrebné k tomu, aby mohli efektívne reagovať na osobné 

udalosti v neustále sa meniacom ekonomickom prostredí prostredníctvom poznania 

svetových ekonomík.  

Konkrétne prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 

Témy -  

1. Spolupráca – pracujem v tíme  
Prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu  

Pravidlá správnej komunikácie  

Uvedomovať si hodnotu spolupráce  

Učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých  

Rešpektovanie názoru iného človeka 

2.ročník – projektové vyučovanie, práca v kolektíve (tem.celok – Regióny sveta).  

2. Viem sa správne rozhodnúť  
Uvedomovať si hodnotu rôznosti ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov  

Vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, dodržiavať pravidlá 

diskusie – 2.ročník (tem.celok – Regióny sveta). 

3. Nediskriminujem ľudí podľa pohlavia, veku, rasy či náboženstva  
Prevencia sociálno-patologických javov  

Rovnoprávnosť pohlaví  

Predchádzať sociálno-patologickým javom a škodlivým spôsobom správania  

- 2.ročník (tem.celok – Základné charakteristiky obyvateľstva sveta). 
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Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, 

zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať 

a obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju 

vlastnú činnosť. 

Náplň tvorby projektu a prezentačné zručnosti:  
Schopnosť komunikovať  

Schopnosť argumentovať  

Používanie informácií a práca s nimi  

Riešenie problémov  

Spolupráca v skupine  

Prezentácia samého seba  

Prezentácia práce v skupine  

Riadenie seba  a Riadenie tímu  

Vypracovanie harmonogramu svojich prác  

Získavanie potrebných informácií  

Spracovanie informácií  

Vyhľadanie a pomenovanie problémov  

Utvorenie hypotézy  a Overenie hypotézy - 2.ročník – (tem.celok – Regióny sveta), 

3.ročník – (tem.celok – Regióny Slovenska). 

 

Environmentálna výchova – aplikácia a prepojenie poznatkov – využitie kognitívnych 

stratégií, napríklad pri  látkach spôsobujúcich znečistenie ovzdušia žiaci následne môžu 

navrhnúť spôsoby znižovania škodlivín pri priemyselnej výrobe, čiže sú vedení k 

nachádzaniu nových vzťahov.  

Tematické okruhy 

1.Ochrana prírody a krajiny: 

les (význam lesa, funkcia lesného ekosystému, les v našom prostredí, vzájomné vzťahy 

v ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie) 1.ročník 

(tem.celok – Základné charakteristiky biosféry, pedosféry), 2.ročník (tem.celok – Základné 

charakteristiky poľnohospodárstva – lesné hospodárstvo), 3.ročník (tem.celok – Lesné 

hospodárstvo Slovenska). 

pole (význam, zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na poli, 

okolie polí) - 1.ročník (tem.celok – Základné charakteristiky pedosféry), 2.ročník 

(tem.celok – Základné charakteristiky poľnohospodárstva – lesné hospodárstvo). 

vodné zdroje ( ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou) – 

1.ročník (tem.celok - Základné charakteristiky hydrosféry), 2.ročník (tem.celok – Základné 

charakteristiky poľnohospodárstva – vodné hospodárstvo), 3.ročník (tem.celok – Vodné 

hospodárstvo Slovenska). 

more (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu 

uhličitého) 1.ročník (tem.celok - – Základné charakteristiky hydrosféry a biosféry. 

tropický dažďový prales (druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových pralesov 

a ich následkov na ekologickú rovnováhu Zeme) – 1.ročník (tem.celok - Základné 

charakteristiky biosféry), 2.ročník (tem.celok – Globálne environmentálne problémy sveta). 

ľudské sídlo – mesto – vidiek (umelý ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, aplikácia 

na miestne podmienky), 2.ročník (tem.celok – Základná charakteristika sídel), 3.ročník 

(tem.celok – Sídla Slovenska). 

urbanizácia – vplyv na prírodu a krajinu, kultúrna krajina (pochopenie dôsledkov 

rozhodnutí a činností ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia) – 2.ročník 
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(tem.celok – Základná charakteristika sídel, Globálne problémy sveta), 3.ročník (tem.celok 

– Sídla Sloveska). 

2.Zložky životného prostredia: 

voda –význam vody, kolobeh vody, ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda u nás 

a vo svete, čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia) – 1.ročník (tem.celok – Zákonitosti 

hydosféry). 

ovzdušie – význam pre život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota 

ovzdušia) – 1.ročník (tem.celok – Atmosféra), 2.ročník (tem.celok – Globálne 

environmentálne problémy sveta). 

pôda – význam pôdy pre život na Zemi, ochrana pôdy, dôsledky erózie a znečisťovania 

pôdy (odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo) – 1.ročník (tem.celok – Základné 

charakteristiky pedosféry, Biosféra – vplyv človeka na biosféru). 

zachovanie biodiverzity – význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej 

rovnováhy na Zemi a jej ochrana) – 1.ročník (tem.celok - Biosféra – ochrana prírody), 

3.ročník (tem.celok – Ochrana prírody Slovesnka). 

3.Prírodné zdroje, ich využívanie a ochrana – význam prírodných zdrojov pre 

ekonomickú činnosť človeka, obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje, racionálne využívanie 

prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, využívanie alternatívnych zdrojov 

energie – 2.ročník (tem.celok – Priemysel,nerastné suroviny, Globálne ekonomické 

problémy sveta), 3.ročník (tem.celok – Priemysel a prírodné zdroje Slovenska). 

 

4.Ľudské aktivity a problémy životného prostredia –  

poľnohospodárstvo a životné prostredie 

doprava a životné prostredie -  význam dopravy, vývoj dopravy, energetické zdroje 

dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a ekologická zaťaž, doprava 

a globalizácia – 2.ročník (tem.celok – Základné charakteristiky dopravy, Základné druhy 

dopravy) 

priemysel a životné prostredie – priemyselná revolúcia a demografický vývoj, vplyv 

priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a ich pôsobenie na životné prostredie, 

vplyv právnych a ekonomických nástrojov na vzťah priemyslu k ochrane životného 

prostredia, priemysel a udržateľný rozvoj spoločnosti – 2.ročník (tem.celok – Priemysel, 

odvetvia priemyslu), 3.ročník (tem.celok – Priemyselné odvetvia Slovenska). 

odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi – odpady  a príroda, princípy a spôsoby 

hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, likvidácia, triedenie, recyklovanie odpadu – 

2.ročník (tem.celok – Globálne ekonomické problémy sveta). 

ochrana prírody a kultúrnych pamiatok – význam ochrany prírody a kultúrnych 

pamiatok, ochrana mestských pamiatok zaradených do Svetového dedičstva, právne 

riešenie u nás, v EÚ a vo svete – 2.ročník (tem.celok – Cestovný ruch sveta), 3.ročník 

(tem.celok – Cestovný ruch Slovenska a Ochrana prírody a krajiny Slovenska). 

zmeny v krajine – dôsledky urbanizácie – narúšanie prírodných ekosystémov, záber 

poľnohospodárskej pôdy, územné plánovanie z hľadiska ochrany životného prostredia - 

2.ročník (tem.celok – Globálne ekonomické problémy sveta). 

dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí -  Agenda 21, 

Deň Zeme, Deň životného prostredia OSN... – 2.ročník (tem.celok – Politické 

a hospodárske organizácie sveta. 

 

5.Vzťah človeka k prostrediu:  

naše mesto, obec – prírodné zdroje, ich pôvod, spôsoby využívania a riešenia odpadového 

hospodárstva, príroda a kultúra nášho okolia a jej ochrana – 3.ročník (tem.celok – 

geologická stavba Slovenska, regióny Slovenska). 
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náš životný štýl – spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na prostredie – 2.ročník 

(tem.celok – Globálne problémy sveta). 

 lokálne a globálne ekologické problémy – príklad problému, jeho príčina, dôsledok, 

súvislosť, možnosti a spôsoby riešenia, vlastný názor, jeho zdôvodnenie a prezentácia – 

2.ročník (tem.celok – Globálne ekologické problémy sveta).   

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – žiaci budú sledovať aktuálne dianie 

v regióne, budú poznávať históriu a kultúru vlastnej obce či mesta, vyhodnocovať výsledky 

pozorovania, navštívia zaujímavé miesta v regióne, cieľom je vytvárať u žiakov 

predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, 

staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

Tematické okruhy: 

1.Môj rodný kraj – obec, mesto v ktorom žijem (poloha, história, súčasnosť), kultúrne 

pamätihodnosti, monumenty obce – mesta, prírodné krásy regiónu, náučné chodníky v 

regióne, chránené rastliny a živočíchy na území regiónu, minerály, jaskyne, skameneliny na 

území regiónu, miestne a regionálne jazyky – 3.ročník (tem.celok – Regióny Slovenska, 

Ochrana prírody Slovesnka). 

2.Objavujeme Slovensko – spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností 

žijúcich na Slovensku, výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, 

zámky, architektúra), fauna a flóra Slovenska, chránené územia Slovenska, geografické 

zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i. – 3.ročník 

(tem.celok – Obyvateľstvo Slovenska, tem.celok – Cestovný ruch Slovenska, tem.celok – 

Biosféra Slovenska, tem.celok – Ochrana prírody Slovenska). 

3.Tradičná ľudová kultúra –  

tradičná hmotná kultúra – ľudové staviteľstvo, tradičné remeslá a ich história, produkcia 

potravín a strava, odev – kroje na dedine – 3.ročník (tem.celok – Regióny Slovenska, 

Vývoj hospodárstva na Slovensku). 

tradičná nehmotná kultúra – ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (nárečia), rituály 

a náboženské udalosti (púte), zvyky a obyčaje spojené s prírodou a vesmírom – 3.ročník 

(tem.celok – Regióny Slovenska, tem.celok – Cestovný ruch Slovenska), 1.ročník 

(tem.celok – Zem ako vesmírne teleso).   

Multikulturálna výchova – Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s 

ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci 

rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna 

rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často 

zastrešujú pojmom globalizácia. 

Temy: 1. Rozvoj medziľudskej tolerancie 

 rozvíjať schopnosť spoznávať a tolerovať odlišnosti iných národnostných, 

etnických, náboženských, sociálnych skupín a spolupracovať s príslušníkmi 

odlišných sociokultúrnych skupín – 2.ročník (tem.celok – Obyvateľstvo sveta – 

základné charakteristiky), 3.ročník (tem.celok – Obyvateľstvo Slovenska). 

2. Spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry 

 osvojiť si znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách žijúcich v slovenskej 

a európskej spoločnosti - – 2.ročník (tem.celok – Obyvateľstvo sveta – základné 

charakteristiky), 3.ročník (tem.celok – Obyvateľstvo Slovenska). 

3.Spolupráca s inými kultúrami  

 komunikovať a žiť v skupine s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín, 

uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva druhých, chápať a tolerovať odlišné 

záujmy, názory i schopnosti druhých  



 

 

 

 

206 

 uvedomovať si nezlučiteľnosť rasovej (náboženskej alebo inej) intolerancie 

s princípmi života v demokratickej spoločnosti - – 2.ročník (tem.celok – 

Obyvateľstvo sveta – základné charakteristiky), 3.ročník (tem.celok – Obyvateľstvo 

Slovenska). 

4. Boj proti neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbii  

 rozvíjať schopnosti rozpoznať prejavy rasovej neznášanlivosti a napomáhať 

prevencii vzniku xenofóbie  

 angažovať sa pri potieraní prejavov intolerancie, xenofóbie, diskriminácie, rasizmu 

- – 2.ročník (tem.celok – Obyvateľstvo sveta – základné charakteristiky), 3.ročník 

(tem.celok – Obyvateľstvo Slovenska). 

 

Mediálna výchova  - zahrňuje prednostne výchovu k hodnotám vo vzťahu k médiám a ich 

obsahom, ktorá na jednej strane robí žiakov citlivých pre kvalitné mediálne obsahy a na 

druhej strane im poskytuje pomoc pri účinnej ochrane pred negatívnymi vplyvmi médií. 

Učí žiakov správne využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a 

uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť. 

Témy: 

1. Internet ako pomocník v procese vzdelávania – pomocou internetu získavať 

informácie dôležité pre samostatnú činnosť žiakov – 2.ročník (tem. celky – Regióny sveta), 

3.ročník (tem. celok – Regióny Slovenska).  

2. Produkcia vlastných mediálnych príspevkov -  správy, počasie – pomocou 

základných mediálnych programov získať informácie o aktuálnom dianí vo svete – 

1.ročník (tem. celok – Vnútorné geologické procesy – katastrofy vo svete), 2.ročník (tem. 

celok – Regióny sveta – aktuálne problémy vo svete).  

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

- nemčina – 2. ročník - celok Berlínsky múr, Lipsko, celok Rakúsko, Švajčiarsko, 

4.ročník- celok Multikultúrna spoločnosť ( geografické informácie o nemecky 

hovoriacich krajinách)  

dejepis – 1. ročník  - celok Rímska ríša, Civilizácie, 2.ročník – celok Vznik USA, celok 

Európska expanzia, 3.ročník – celok Európska integrácia, celok 1. a 2. svetová vojna 

(vznik a vývoj civilizácii, štátov a vznik koloniálneho sveta) 

náuka o spoločnosti – 3. ročník – celok  Ekonomika, Politológia (spracovanie 

a vyhľadávanie informácií o typoch spoločnosti a ich delenie﴿ 

biológia – 3. ročník – celok Ekológia (globálna ekologická a environmentálna 

problematika﴿  

 

Finančná gramotnosť rozvíja u žiakov spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre orientáciu 

v súčasnom finančnom svete a schopnosť hospodáriť v každodenných životných situáciách 

prostredníctvom poznania ekonomík svetových krajín. 

Témy: 

Ekonomika a obchod v regiónoch Európy – 2. ročník (jednotlivé ekonomiky v Európe 

a integrácia Európy) 

Ekonomika a obchod v mimoeurópskych regiónoch – 2. ročník (charakteristika a štruktúra 

ekonomík vo svete) 

Ekonomika a obchod na Slovensku – 3. ročník (charakteristika a štruktúra slovenskej 

ekonomiky) 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  
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Pri klasifikácii výsledkov sa v predmete geografia hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

- kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti pri realizácii biologických experimentov,  

- schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach pri experimentoch, 

- schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, 

- celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

- kvalita výsledkov činnosti, 

- presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

- osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete biológia klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v metodickom pokyne č. 11/2011 odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre 

príslušný ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne 

a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 

riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe 

vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne 

sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, 

presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu 

rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti 

daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 

intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 

výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od 

učiteľa. Myslí správne, jeho 

 myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne 

navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych 

postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej 

úrovni. 

Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 

samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne 

a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je 

čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti 

pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. 

Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 

vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť 

ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  
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Do hodnotenia predmetu geografia sa zahŕňa forma:    

písomná (previerky, referáty, záznamy z laboratórnych cvičení, domáce úlohy) 

 ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva) 

praktická (pozorovania a experimenty, individuálne a skupinové projekty)   

tvorivá (olympiády, zapojenie do súťaží) 

 

Hodnotenie individuálnych a skupinových projektov žiakov (50 bodov)  

(Učiteľ pred zadávaním témy projektu a prezentácie zverejní kritéria hodnotenia.) 

A) Projekt (30 bodov)  

prehľadné usporiadanie dokumentačného materiálu 5 bodov 

úroveň, kvalita a originalita dokumentačného materiálu 5 bodov 

dodatok a primeranosť vlastných zistení 5 bodov 

úroveň spracovania návrhu riešenia na zlepšenie stavu 5 bodov 

odborný a tvorivý prístup 5 bodov 

estetická úroveň a originalita projektu a prezentácie 5 bodov 

B) Slovný komentár (20 bodov) 

vecnosť slovného prejavu 5 bodov 

logický sled slovného prejavu 5 bodov 

úroveň odborných poznatkov a kultúra slovnej komunikácie 5 bodov 

održanie časového limitu slovného prejavu 5 bodov 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:    

100,00 – 90% výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 

 

Hodnotenie individuálnych a skupinových projektov žiakov (50 bodov)  

(Učiteľ pred zadávaním témy projektu a prezentácie zverejní kritéria hodnotenia.) 

A) Projekt (30 bodov)  

prehľadné usporiadanie dokumentačného materiálu 5 bodov 

úroveň, kvalita a originalita dokumentačného materiálu 5 bodov 

dodatok a primeranosť vlastných zistení 5 bodov 

úroveň spracovania návrhu riešenia na zlepšenie stavu 5 bodov 

odborný a tvorivý prístup 5 bodov 

estetická úroveň a originalita projektu a prezentácie 5 bodov 

B) Slovný komentár (20 bodov)  

vecnosť slovného prejavu 5 bodov 

logický sled slovného prejavu 5 bodov 

úroveň odborných poznatkov a kultúra slovnej komunikácie 5 bodov 

dodržanie časového limitu slovného prejavu 5 bodov 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:    

100,00 – 90% výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29,99 – 0%  nedostatočný 
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OBČIANSKA NÁUKA 

 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard z občianskej náuky nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú 

výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností 

a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. 

Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, 

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

vyjadrené kognitívne odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – učebnými 

požiadavkami. 

Tieto základné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v 

podobe ďalších blízkych učebných cieľov, učebných úloh, otázok, či testových položiek. 

K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy 

ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované 

podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného obsahu. To 

však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený učebný obsah v rámci 

školského vzdelávacieho programu. 

Vzdelávací štandard z občianskej náuky ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, 

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

sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie lebo v nich spočíva základný predpoklad 

poznávania a porozumenia prítomnosti. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi 

aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a 

následne zreprodukovať. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom 

orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a 

väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí 

a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných 

situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou dôležitých 

Názov predmetu OBČIANSKA NÁUKA 

Časový rozsah výučby 3. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

4. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník 3. – 4. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J  Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie  

Dĺžka štúdia 4 roky  

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do 

občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel 

jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na 

živote demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov 

základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, 

oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu 

ako určité laboratórium ľudského myslenia. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Žiaci 

 pochopia jedinečnosť a neopakovateľnosť každého človeka v spoločnosti,  

 utvoria si vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

 akceptujú vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí,  

 rešpektujú a uplatňujú mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania,  

 zorientujú sa v spoločenských, politických a právnych faktoch, tvoriacich rámec 

každodenného života,  

 uvedomia si práva a povinnosti občana Slovenskej republiky,  

 rešpektujú základné princípy demokracie a tolerancie,  

 uplatnia vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, 

názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu 

svojich práv,  

 nadobudnú rešpekt ku kultúrnym, náboženským a iným odlišnostiam ľudí a 

spoločenstiev,  

 zvládnu základný kategoriálno-pojmový aparát filozofie,  

 prezentujú filozofiu ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony filozofov ako 

inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo a precizovalo v 

strete s inými myšlienkovými platformami 

 

KOMPETENCIE 

Štúdium občianskej náuky  prispieva k rozvoju kľúčových  kompetencií:   

a) kompetencia tvorivo riešiť problémy 

uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení  

je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov  

dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika  

má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov  

dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové 

projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v 

každodennom živote. 

b) kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí 

dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

c) kompetencia k celoživotnému učeniu sa  
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uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja 

dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať 

kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti 

d) sociálne komunikačné kompetencie 

dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav 

efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk 

chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti 

e) kompetencie sociálne a personálne 

dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku 

vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami 

osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov 

dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

f) kompetencie pracovné 

dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí 

svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

g) kompetencie občianske 

rozumie základným princípom demokracie a pozná ich výhody, má predpoklady aktívne 

participovať na politickom živote 

vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti 

uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných 

je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj 

verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť 

kvality životného prostredia 

h) kompetencie samostatného kritického myslenia 

pozná rôzne typy filozofického a náboženského vysvetľovania sveta 

má predpoklady samostatne sa zorientovať v rôznych svetonázoroch 

má predpoklady raciolálnymi argumentmi podporiť vlastné filiozofické, alebo náboženské 

stanovisko 

rešpektuje iné názory, je opatrný pri hodnotený iných presvedční 
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4. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a 

sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupo v je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby 

smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa 

našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach 

zapojením do súťaží, olympiád. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium občianskej náuky a dosiahnutie cieľov a zručností 

budeme používať motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  pri 

sprostredkovaní nových informácií  metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania 

vedomostí, metódy utvárania nových vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní  metódy 

fixačného charakteru – metódy opakovanie, problémové otázky a pri spätnej väzbe  

diagnostické metódy – metóda preverovania  a hodnotenia vedomostí. 

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, 

skupinovej práce, individuálnej práce. 

Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, reproduktívne, 

problémové, tvorivé, brainstorming. 

Z iných metód použijeme aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, 

demonštračné metódy, projektovú metódu, pozorovanie, prácu s odborným textom, 

didaktické hry, samostatnú prácu, využívanie IKT, riešenie problémových úloh v skupine, 

výklad, diskusia.  

Z foriem sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného a zmiešaného typu. 
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7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu občianska náuka v iŠkVP 

navyšuje o 1 hodinu v 4. ročníku. Celková dotácia predmetu bude v 4. ročníku 60 hodín 

ročne. Hodina sa využije na prehĺbenie výkonového štandardu v dvoch celkoch 

nasledovne: 

1. Čo je filozofia a k čomu je dobrá 

Žiak vie/dokáže: 

- identifikovať typy mytologického a filozofického myslenia vo svojom živote, 

- prezentovať, kedy a prečo si kladieme filozofické otázky, 

- identifikovať na základe filozofického textu, aký je rozdiel medzi filozofickým 

a nefilozofickým spôsobom života jednotlivca, 

- zhodnotiť, ktorý zo základných štyroch (náboženský, filozofický, vedecký a umelecký) 

spôsobov hľadania pravdy je najdôveryhodnejší, 

2. Filozofický spôsob osvojovania si sveta 

Žiak vie/dokáže: 

- vysvetliť podstatu marxizmu, jeho slabé i silné stránky a porovnať jeho ekonomickú 

efektivitu so slobodným trhových mechanizmom, 

- zaujať stanovisko k chápaniu otvorenej spoločnosti u R. Poppera, 

- prezentovať rozdiel medzi základnými ontologickými koncepciami – materializmom 

a idealizmom a ich vývojom v dejinách myslenia, 

- určiť podstatu karteziánskeho metafyzického dualizmu a nájsť príklady a akým 

dôsledkom vedie takého chápanie bytia, 

- posúdiť Husserlovu kritiku jednostranného vedeckého racionalizmu a jeho chápanie 

„prirodzeného sveta,“ 

- zaujať vlastné stanovisko na rôzne typy dôkazov Božej existencie 

- porovnať chápanie Boha v scholastike, osvietenstve a v materializme 19. storočia 

- vysvetliť vývoj racionalistického typu poznávania od Platóna do novoveku 

- vysvetliť vývoj empirického typu poznávania od Aristotela do novoveku 

- posúdiť riešenie I. Kanta v spore medzi racionalistami a empiristami a jeho agnostické 

stanovisko 

- zaujať postoj k fenomenologickému spôsobu poznania podstaty vecí 

- prezentovať postoj analytickej filozofie a jeho chápanie jazyka ako elementárneho 

nástroja poznávania sveta 

- porovnať vedecké koncepcie verifikácia a falzifikácie 

- vysvetliť rozdiel v etike medzi kategorickým imperatívom a etikou utilitarizmu 

a aplikovať ich na rôzne životné situácie 

- porovnať spoločné a rozdielne hodnoty nadčloveka u Nietzscheho a jedinca 

u Kierkegaarda 

- aplikovať Buberovu filozofiu vzťahu „Ja a Ty“ 

- zaujať vlastné stanovisko k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie z pohľadu 

existencializmu    

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu občianska náuka 

začlenené tieto prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj-  cieľom bude rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o 

sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za 
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svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale 

aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si 

osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti 

potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-

patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových 

látok). 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – cieľom bude naučiť žiakov prezentovať svoju 

prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných 

technológii.Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať 

v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti 

osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje 

IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, 

zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 

vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné 

stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu 

štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu. 

Environmentálna výchova – cieľom bude  prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v 

oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania 

zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, poznať a chápať súvislosti medzi vývojom 

ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti 

medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. 

Ochrana života a zdravia – cieľom bude rozvíjanie poznatkov o situáciách vzniknutých 

vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými 

pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáhať zvládnuť nevhodné podmienky 

v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U 

žiakov sa bude  formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež 

zdravia a života iných ľudí, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ 

vlasteneckého a národného cítenia 

Multikultúrna výchova – Cieľom bude výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Žiaci budú spoznávať svoju kultúru 

aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektovať tieto kultúry ako 

rovnocenné, aby dokázali s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Mediálna výchova – Cieľom bude rozvíjanie schopností uplatňovať stratégie 

kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, spôsobilosť 

zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov 

k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne 

sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne 

plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú). Budú vedení ku schopnosti 

vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií, schopnosť 

kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne 

mediálne vplyvy na svoju osobnosť. 

Finančná gramotnosť – rozvíja schopnosť porozumieť ekonomickému fungovaniu krajiny 

a domácností s aplikáciou na každodenný život 

Konkrétne prierezové témy:  

1. Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Cieľom bude rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a seba-

vzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a 

práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať 

kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, 

podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu 

šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 

3. ročník  

TC Človek a jedinec- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: duševná  

hygiena, zdravie a stres, psychologické poradenstvo, seba-reflexia a duševné zdravie; 

TC Človek a spoločnosť - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: socializácia,  

sociálne vzťahy, roly v sociálnych skupinách, poznanie svojich pozícií v skupinách, 

komunikácia, deviácia; 

TC Občan a právo - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: základné ľudské  

práva, morálka a právo, právo a ochrana občana; 

TC Svet práce - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: príprava na výber  

povolania, kariérne poradenstvo. 

4. ročník 

 TC Dejinno-filozofický exkurz - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: sebare-

flexia, hodnota poznania a pravdy, morálka a rozlišovanie dobra;  

TC Religionistika- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: sebareflexia  

vlastnej religiozity, komparácia vlastnej a cudzej religiozity, náboženská tolerancia.  

 

2. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Cieľom bude naučiť žiakov prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím infor-

mačných a komunikačných technológii.Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným 

spô-sobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 

zostaviť zá-kladné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju 

aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať 

rôzne typy infor-mácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať 

svoje produkty, názo-ry, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný 

výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať 

vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu. 

3. ročník  

TC Svet práce  - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: IKT prezentácia  

z oblasti zamestnanosti.  

4, ročník 

TC Dejinno-filozofický exkurz - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach:  

IKT prezentácia z oblasti hodnôt – pravda, dobro, krása. 

 

3. Environmentálna výchova  

Cieľom bude  prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a 

schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a 

jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 

poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a 

vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. 

3. ročník  

TC Základné ekonomické problémy a ich riešenia - žiak bude rozvíjať kompetencie  
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v oblastiach: negatívne externality v trhovom hospodárstve (znečisťo-vanie prostredia) 

a ich riešenia. 

4, ročník 

TC Dejinno-filozofický exkurz- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: filozofia  

prírody a človek a príroda. 

 

4. Ochrana života a zdravia  

– cieľom bude rozvíjanie poznatkov o situáciách vzniknutých vplyvom priemyselných a 

ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými 

katastrofami. Zároveň napomáhať zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých 

pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov sa bude  

formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných 

ľudí, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného 

cítenia. 

3. ročník  

TC Občan a štát- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: ochrana zdravia občana  

v demoktatických štátoch.  

 

5. Multimediálna výchova  

Cieľom bude výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných 

tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej 

reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnosti. Žiaci budú spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a 

tradície ich predstaviteľov, rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné, aby dokázali s ich 

príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

3. ročník  

TC Človek a spoločnosť- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: sociálne skupiny,  

sociálne vzťahy, tolerancia iných sociálnych skupín, nacionalizmus.  

4, ročník 

TC Dejinno-filozofický exkurz- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: naciona-

lizmus a národná identita vo filozofickom myslení. 

TC Religionistika - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: multikultúrnosť  

a religiozita, vlastná religiozita a identita. 

 

6. Mediálna výchova  

Cieľom bude rozvíjanie schopností uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s 

rôznymi druhmi médií a ich produktmi, spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne 

využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a 

chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a 

selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, 

najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú). Budú vedení ku schopnosti vytvoriť si ako občan 

vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií, schopnosť kriticky posudzovať 

mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich 

osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne 

vplyvy na svoju osobnosť. 

3. ročník  

TC Trhový mechanizmus- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: reklama ako  

marketingový nástroj.   

TC Človek ako jedinec- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: média ako možný  

nástroj manipulácie.  
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4, ročník 

TC Dejinno-filozofický exkurz- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: vplyv  

médií na vlastné kritické myslenie.  

7. Finančná gramotnosť ako prierezová téma rozvíja schopnosť žiakov orientovať sa vo 

sfére peňazí, chápať potrebu zabezpečenia peňazí pre uspokojovanie životných potrieb, 

prijímať finančné rozhodnutia a finančnú zodpovednosť, plánovať tok peňazí a hospodáriť 

s nimi v každodenných životných situáciách prostredníctvom modelových situácii.  

Základné ekonomické problémy a ich riešenie – 3. ročník (vzťah peňazí k základným 

ekonomickým problémom) 

Trhový mechanizmus – 3. ročník (peniaze a tvorenie ceny) 

Trh práce - 3. ročník (vplyv peňazí na trh práce) 

Svet práce - 3. ročník (vzťah peňazí a profesijnej orientácie) 

Úloha peňazí a finančných inštitúcií - 3. ročník (funkcie a formy peňazí) 

 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

Dejepis   

Fenomény antického sveta  – 1. ročník (politický systém v Aténach a Sparte, myslenie 

antického človeka, počiatky kresťanstva) 

Fenomény stredovekého sveta – 1. ročník (myslenie stredovekého človeka, vzťah islamu 

a kresťanstva) 

Fenomény novovekého sveta – 1. ročník (novoveké myslenie a kultúra) 

Zrod modernej doby a nacionalizmus – 2. ročník (politické ideológie v 19. storočí, 

medzinárodné politické kongresy v 19. storočí) 

Integrácia Európy – 3. ročník (politická a ekonomická integrácia Európy) 

Matematika  

Logika, dôvodenie, dôkazy – 1. ročník (výroková logika) 

Logika, dôvodenie, dôkazy – 2. ročník (základy usudzovania, dôkazy, typy dôkazov)  

Fyzika  

Pozorovanie, merania, experiment – 1. ročník (základy metodológie fyziky) 

Geografia  

Ekonomika a obchod v regiónoch Európy – 2. ročník (jednotlivé ekonomiky v Európe 

a integrácia Európy) 

Ekonomika a obchod v mimoeurópskych regiónoch – 2. ročník (charakteristika a štruktúra 

ekonomík vo svete) 

Ekonomika a obchod na Slovensku – 3. ročník (charakteristika a štruktúra slovenskej 

ekonomiky) 

Informatika  

Informácia okolo nás – 1. ročník (práca s programami Word, Excel, PowerPoint) 

Slovenský jazyk a literatúra  

Existencializmus – 4. ročník (charakter existencializmu v literatúre a jeho predstavitelia) 

Postmoderna – 4. ročník (charakter postmoderny v literatúre a jeho predstavitelia) 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete občianka náuka sa hodnotí v súlade s učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardami: 

 

- celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované 

rozumové a motorické činnosti, 
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- schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov 

a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 

-  schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

-  aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

-  výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

-  schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy, 

- kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť 

a schopnosť spolupráce. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete občianska náuka klasifikujú podľa 

kritérií uvedených v MP č. 11/2011 v stupňoch 1 -5 v primeranom rozsahu pre príslušný 

ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, 

definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva 

požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené 

poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 

javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický 

prejav je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími 

nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo zaujať postoj a vyjadriť 

vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných 

poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom 

medzi nimi. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností 

prejavuje nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na 

základe menších podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 

a písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.. Grafický 

prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len 

s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť 

vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní 

požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených 

poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. 

Závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom 

a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite 

výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický 

prejav je menej estetický. K požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj 

a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga samostatne 

pracovať. Má priemerne rozvinuté zručnosti práce v skupine. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní 

požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených 

poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných 

chýb. Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie 

nedostatky, grafický prejav je menej estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak 

s pomocou učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj 

a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne 

problémy. Nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce. 
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Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, definície 

a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy 

kvôli chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je 

nevyhovujúci. K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť 

vlastné stanovisko. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom 

učiteľa. Nezapája sa do práce v skupine. 

 

Do hodnotenia predmetu občianska náuka sa zahŕňa forma:    

písomná ( previerky, referáty, domáce úlohy), 

ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva), 

praktická ( projekty, prezentácie, riešenie kvalitatívnych a kvantitatívnych úloh) ,      

tvorivá ( SOČ, olympiády, zapojenie do súťaží). 

 

Návrh kritérií na hodnotenie projektov žiakov 

Žiak vie: 

Vysvetliť riešenie problému     5 bodov 

Vymenovať zdroje a pomôcky    2 body 

Popísať postup pri riešení     2 body 

Vysvetliť vzťahy medzi javmi    5 bodov 

Komentovať dosiahnuté výsledky    5 bodov 

Spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie  2 body 

Sformulovať závery práce     5 bodov 

Reagovať na otázky učiteľa a žiakov    5 bodov 

Spracovať tému originálne     3 body 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritéria pre zvolený typ projektu. 

Učiteľ pri zadávaní úlohy kritéria hodnotenia projektu zverejní. 

Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 5 bodov. 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:     

100 – 90%       výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 

 

Návrh kritérií na hodnotenie filozofických prác žiakov 

 - pochopenie primárneho textu 30% 

 - argumentácia a logickosť   40% 

 - vedomosti     20% 

 - originalita     10% 

Klasifikácia filozofických prác sa realizuje súčtom percent jednotlivých kritérií hodnotenia 

takto:     

100 – 90%       výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ UMENIE A KULTÚRA 

 

UMENIE A KULTÚRA 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard umenia a kultúry pre gymnázium so štvorročným vzdelávacím 

programom a pre gymnázium s päťročným vzdelávacím programom chápeme 

predovšetkým ako program na rozvíjanie individuálnych učebných a tvorivých možností 

žiakov. Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky príslušného predmetu a 

základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Teda v 

ucelenom systéme výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými 

konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Tie predstavujú normu pre žiaka. 

Napriek tomu ich však učitelia môžu bližšie špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať, 

napríklad v podobe učebných úloh – tvorivých zadaní. či odstupňovať jednotlivé výkony 

podľa kognitívnych možností žiakov. 

K vymedzeným výkonom je priradený učebný obsah, v ktorom sa zdôrazňujú aj pojmy ako 

kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu každého predmetu. Takto 

štruktúrované učivo podľa jednotlivých tematických celkov tvorí obsahový štandard, ktorý 

chápeme ako záväzok pre učiteľa. Opäť však platí, že učitelia si môžu obsah tvorivo 

modifikovať v rámci vymedzeného tematického celku v školskom vzdelávacom programe. 

Našim cieľom je rozvíjať činnostne orientované vyučovanie teda v ňom napomáhať žiakom 

nielen si pamätať hotové významy, ale vytvárať nové poznatky prostredníctvom 

skúmateľských a interpretačných metód. 
 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

V predmete umenie a kultúra sa žiaci oboznamujú s priestorom kultúry a umenia 

prostredníctvom tematických celkov, ktoré sú zamerané na komplexné vnímanie kultúry 

a umenia v súvislostiach súčasných kultúrnych, spoločenských, ekonomických a 

politických procesov. 

Názov predmetu UMENIE A KULTÚRA 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  1.  

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902  J Gymnázium 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje, rozlišovať rôzne súčasti kultúry a 

umenia, rozumieť ich úlohe vo svojom živote a v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať 

hlavné umelecké a kultúrne smery, prúdy a druhy, opisovať a verbalizovať svoje zážitky 

z vnímania umeleckých diel, pochopiť význam a hodnotu umenia v živote jednotlivca a 

spoločnosti. Rozvíja sa záujem žiaka o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a 

štátu, zoznamuje sa s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a 

umeleckých pamiatok. Získava vedomosti a rozvíja sa porozumenie k súčasnej 

umeleckej a kultúrnej tvorbe. Získava informácie o miestnom, národnom, európskom a 

svetovom dedičstve. Podieľa sa na rozvíjaní zodpovedného postoja k hodnotám národnej 

kultúry a iných kultúr, a v neposlednom rade rozvíja kultivovanú umeleckú, vizuálnu, 

akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť. 

Učiteľ vedie žiakov tak, aby vytvoril dostatočný priestor na diskusiu o aktuálnom 

poznaní žiakov, aby vytváral situácie, v ktorých žiaci aktívne reflektujú súčasné umenie 

a kultúru, tvoria, diskutujú, argumentujú a interpretujú, čím sa rozvíja myslenie, 

zručnosti, názory a postoje žiaka. 

Umenie a kultúra obsahuje aj prvky, ktoré predmet prepájajú s inými vyučovacími 

predmetmi, napr. dejepis, geografia, etická výchova a podobne.  

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Žiaci 

 si kultivujú umeleckú, estetickú, vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú 

gramotnosť, 

 si rozširujú skúsenosti s aktívnou tvorbou v rámci projektov v oblasti rôznych 

druhov umení a médií, 

 rozlišujú hlavné umelecké a kultúrne smery, prúdy a druhy, 

 kriticky reflektujú na súčasnú ponuku vizuálnej kultúry a médií, 

 rozvíjajú si porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, 

 verbálne alebo umelecké interpretujú vlastné umelecké zážitky, 

 vyjadrujú vlastné myšlienky, skúsenosti a emócie prostredníctvom rôznych médií, 

 zaujímajú zodpovedný postoj k hodnotám národnej kultúry, 

 rešpektujú hodnoty a rozdiely kultúr iných národov, 

 rozvíjajú povedomie o vlastnej kultúrnej identite. 

 

4. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Predmet rozvíja vo viacerých témach tak osobnostné kompetencie, ako aj kognitívne 

kompetencie, komunikačné kompetencie a občianske kompetencie. Pretože žiak je 

komplexnou osobnosťou a nie je možné rozvíjať jednotlivé kompetencie izolovane, 

niektoré kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. Predmet vedie žiakov k tomu, aby 

vnímali kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako 

prirodzenú súčasť ich života. Hlavný dôraz sa kladie na európsku kultúru, ale je 

nevyhnutné neustále dopĺňať obraz mimoeurópskymi kultúrami. 

Súhrn kompetencií, ktoré predmet umenie a kultúra rozvíja, pomáha formovať občiansku 

zodpovednosť žiaka. 

Pre efektívnejšie napĺňanie cieľov predmetu sa niektoré závažné témy cyklicky vracajú, 

avšak vždy v nových kontextoch a s ďalšou úrovňou zovšeobecnenia. 

Koncepcia predmetu predpokladá uplatňovanie zážitkových metód edukácie, kreatívne 

chápanie umenia, mimoumeleckého estetična a širšej kultúrnej aktivity človeka. 

Prostredníctvom zážitkových a skúsenostných metód vyučovania ( projekčné metódy, 
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dramatická výchova, priama skúsenosť, exkurzie) sa snaží motivovať žiakov, rozvíjať 

a kultivovať ich osobnosť. Zámerom je, aby aktívna forma vnímania umeleckého diela 

smerovala k praktickej činnosti spojenej s poznávaním vyjadrovacích prostriedkov, reči 

umenia, čím bude možné realizovať aktívnu estetickú výchovu. Spoločné témy, námety, 

procesy, analógie a špecifiká vo vyjadrovacích prostriedkoch budú obsahom interpretácie 

rôznych druhov umení ako realizácia polyestetickej výchovy. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA  

 

Formy a metódy vyučovania 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy ako je 

motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učiva), motivačný rozhovor 

(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti 

prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu 

pomocou ukážky ). 

Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. 

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 

(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor ( verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 

hodnotenie javov, rozhodovanie ), beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom). 

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie 

sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu 

možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná 

praktická úloha, problém, téma). 

Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

inštruktáže). 

Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, 

spracovanie textových informácií , učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, 

vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií),  samostatné učenie 

prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie 

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia ( vzájomná výmena názorov, uvádzanie 

argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), situačná metóda 

(riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda 

(sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej 

situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), 

kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny). 

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania 

a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej 

literatúry, domáce úlohy). 

Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu. Exkurziu volí učiteľ podľa 

podmienok školy a regionálnych možností, pričom dbá na dodržiavanie zásad bezpečnosti 

a ochrany zdravia žiakov. 

Rozvíjať komunikačné spôsobilosti žiakov 

 

Ústny prejav rozvíjať: 

- formou rozhovorov a diskusií na aktuálnu tému 

- formou interview   
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Prvou podmienkou komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť učebného 

obsahu treba plánovať, lebo v rámci nich sa nacvičuje verbálna a neverbálna komunikácia, 

uskutočňuje sa osvojovanie nových poznatkov a postojov. Najvhodnejšie sú také autentické 

situácie, do akých sa žiaci dostávajú v bežnom živote. Autentickými situáciami na 

vyučovacích hodinách sú rozhovory  

o prečítaných textoch, o programoch v televízii a rozhlase, o osobných zážitkoch žiakov. 

V rámci týchto situácií sa nacvičuje aj neverbálna komunikácia: gestá, mimika, vzdialenosť 

medzi účastníkmi komunikácie, kontakt zrakom a pod. v závislosti od vzťahu medzi 

partnermi.  Náležitou motiváciou na takéto rozhovory a besedy je vytváranie takých 

situácií, v ktorých jeden z účastníkov komunikácie chce získať nové informácie. Vo 

všetkých situáciách je však dôležité využívať osobné skúsenosti žiakov, najmä tie, ktoré 

ostatní účastníci komunikácie nepoznajú, a vyžadovať od nich autentické odpovede .  

Dôležitou podmienkou rečovej komunikácie, je vhodná motivácia. Podľa názoru 

psycholingvistiky najvhodnejší je taký typ motivácie, pri ktorej žiak chce a má čo povedať 

partnerovi, chce sa dačo dozvedieť, keď sa hovorí o takých udalostiach a zážitkoch, ktoré 

niečo znamenajú v jeho živote. Je to podmienkou trvalého zafixovania učiva v pamäti. 

 

Učebné techniky 

Zadanie úlohy, uvedenie žiakov do problematiky: sústredenie pozornosti žiakov na cieľ 

vyučovacej hodiny, navodenie situácie, otázky, upozornenie na text v učebnici, zvukovú 

nahrávku, obrázky, mapy atď. 

Organizačné techniky: štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivity triedy. Sem sa 

zaraďuje aj organizácia disciplíny, vonkajšie usporiadanie triedy ( delenie žiakov na 

skupiny a pod. ) 

Vysvetlenie obsahu ( učiva ) vyučovacej hodiny. 

Demonštrácia rolovej hry: učiteľom, vopred pripravenými žiakmi, v učebnici atď., ktorú 

majú žiaci napodobňovať.  

Prezentácia zvukovej alebo obrazovej nahrávky,  a pod. 

Otázky – odpovede, prejav: aktivity vyžadujúce od žiakov okamžitú, pohotovú reakciu na 

otázky zvyčajne naučenými, očakávanými vetami a odpoveďami. Odporúča sa tu odlíšiť 

tieto otázky a reakcie od otázok zameraných na pravdepodobné , nepredvídané, voľné 

odpovede a reakcie žiakov. 

Opakovanie vrátane opakovania formou testu. 

Testovanie ako forma merania učebných výsledkov žiakov. 

Čiastočne riadené, resp. kontrolované techniky 

Brainstorming. 

Vyrozprávanie príbehov ( najmä žiakmi ) na základe vlastných skúseností. 

Otázky a odpovede, vyjadrenia: aktivity vyžadujúce promptné vyjadrenia, voľné odpovede 

žiakov (napríklad pri kladení otázok informujúci sa nevie, aké informácie má opýtaný). 

Reťazový dialóg, resp. rozvíjanie dialógu podľa obrazových ukážok, počúvania a pod. 

Ročníková minikonferencia na danú tému. 

Samostatné práce a projekty: 

- získavanie materiálu a informácií, práca s informačnými zdrojmi ( literatúra, 

internet, kultúrne inštitúcie, regionálne zdroje, monografie a pod. 

- spracovanie informácií 

      -     interpretácia získaných vedomostí 

- vyvodzovanie záverov 

tímová práca – deľba práce a kooperácia 

prezentácia vlastnej práce, zdôvodnenie, diskusia  
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Umenie a kultúra pre 1. ročník gymnázií + CD. Prievidza: EDUCO, 2009. ISBN 978-80-

89431-03-8. Schválilo MŠ SR pod č. 200935225/36704-1:919 dňa 29.10.2009. 

MISTRÍK, E.: Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií + CD. Prievidza: EDUCO, 2009. 

ISBN 978-80-89431-04-5. Schválilo MŠ SR pod č. 2009-38989/43366-1:912 dňa 

20.11.2009. 

MISTRÍK, E., JANIKOVIČ, Z: Umenie a kultúra pre 3. ročník gymnázií. Prievidza: 

EDUCO, 2012. ISBN 978-80-89431-31-1. Schválilo MŠ SR pod č. 2012-1573/14876:3-

919 dňa 17.3.2012. 

 

Odborná literatúra: Dejiny umenia, Základy estetiky a etikety 

Časopisy, obrazový materiál 

DVD, internet  

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu umenie a kultúra  

v iŠkVP nemení. 

 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu umenie a kultúra 

začlenené tieto prierezové témy: 

 

- Multikultúrna výchova - umožňuje žiakom zoznamovať sa s rôznorodosťou iných kultúr, 

ich tradíciami a hodnotami. Sprostredkováva poznanie vlastného kultúrneho postoja 

a porozumenie k odlišným kultúram. 

 

- Osobnostný a sociálny rozvoj – realizácia s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách. Je zameraný na rozvoj osobnosti žiaka v oblasti 

osobnostnej, sociálnej i mravnej. 

 

- Mediálna výchova - ponúka základné poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej 

komunikácie a práce s médiami – televízia, rozhlas, noviny, internet. Žiaci by sa mali 

naučiť odlíšiť vlastný názor od názoru predkladaného médiami. Cieľom mediálnej výchovy  

nie je ochrániť žiakov pred pôsobením médií, ale pripraviť ich na spolužitie s masmédiami. 

Naučiť žiakov analyzovať    a správne využiť informácie, ktoré získajú z médií.  

 

- Regionálna výchova - vedie jedinca k pochopeniu zložitosti vzťahov a charakteristiky 

regiónu. Učí ho pochopiť dynamicky sa rozvíjajúce vzťahy v danom regióne. Vedie jedinca 

k aktívnej účasti na ochrane regiónu. 

 

- Environmentálna výchova – prispieva k orientácii sa jedinca v problematike tvorby 

a využívania životného prostredia. Vedie ho ku kultúrnemu prístupu v otázkach ochrany 

prírody a životného prostredia.   
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- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, 

zručnosť definovať, analyzovať a vyriešiť problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

 

Konkrétne prierezové témy: 

 

 Multikultúrna výchova – umožňuje žiakom zoznamovať sa s rôznorodosťou iných 

kultúr, ich tradíciami a hodnotami. Sprostredkováva poznanie vlastného kultúrneho 

postoja a porozumenie k odlišným kultúram.  

 

Časové a priestorové súvislosti kultúry  (masová kultúra, populárna kultúra, klasická 

kultúra, kultúrne tradície, národná kultúra, svetové kultúrne dedičstvo; zmena estetických 

noriem v historickom priereze, charakterizovať jednotlivé typy kultúr). TC -  Funkcie 

umenia, estetické vnímanie - Obsah a forma, kompozičné postupy (vyhľadávať príklady 

v ukážkach rôznych kultúr, historických období, umeleckých druhov ). 

Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencií z histórie 

kultúry (pochopiť vplyv spoločenského života na tvorbu a zmeny estetických noriem). TC 

- Hlavné umelecké druhy - výtvarné umenie, architektúra, divadelné umenie, literatúra, 

fotografia, film, hudba (stručné dejiny, osobnosti).    

Slohy a štýly európskej kultúrnej histórie (periodizácia dejín umenia; základné 

chronologické členenie dejín umenia), TC: Praveké umenie, Staroveké kultúry, Stredoveké 

umenie a slohy, Stredoveké umenie a slohy, Umenie novoveku a jeho slohy 

(charakterizovať umenie jednotlivých období, kultúr a slohov, najvýraznejšie umelecké 

pamiatky, typické znaky a ich porovnanie, významné umelecké osobnosti ). 

Slohy a štýly európskej kultúrnej histórie: Umelecké smery 19., Avantgardy, 

Povojnové a súčasné umenie (charakteristika obdobia; znaky; významní predstavitelia). 

TC - Kultúrna zmena (čo v kultúre zostáva a čo sa mení; kultúrna identita; subkultúry; 

kultúrny konflikt; globalizácia; multikulturalizmus;vplyv iných kultúr na domácu kultúru, 

príčiny kultúrneho konfliktu, prelínanie národných, záujmových, sociálnych vplyvov na 

formovanie osobnosti euroobčana). 

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – realizácia s využitím kooperatívnych činností, žiaci 

budú pracovať samostatne i v skupinách. Je zameraný na rozvoj osobnosti žiaka 

v oblasti osobnostnej, sociálnej i mravnej. 

 

Vyjadrovacie prostriedky každodennej činnosti žiaka (spojenie pohybu, gesta, mimiky, 

usporiadanie priestoru;  prostredie školy, domácnosti, ulice; pozorovanie vyjadrovacích 

prostriedkov kultúry z bežného života, rozoznávať primeranosť a vhodnosť prejavu 

v rôznom prostredí, prezentovať svoje názory a postrehy). Životný štýl. Móda. Kultúra 

tela, zmysel športu (etiketa a kultúrna komunikácia, človek medzi ľuďmi, charakteristický 

spôsob správania v danej epoche; vnímať krásu v spojení estetika – etika – ekológia, 

charakterizovať rozdiely správania v historickom priereze, aplikovať v každodennej praxi 

kultúrne správanie sa; makroprostredie a mikroprostredie človeka, funkcie oblečenia, 

kultúra odievania, bývania; učiť sa vytvárať si vlastný hodnotový systém, diskutovať 

o módnosti a reálnej funkčnosti predmetov, rozvíjať schopnosť selekcie a kompozície, 

uplatňovať súlad súčasnej módy s vlastnou individualitou; jednota duševnej a telesnej krásy 

– kalokagatia , história hygieny, rozvíjať záujem žiakov o zdravý životný štýl, pochopiť 

význam starostlivosti o vlastný duševný a fyzický rozvoj; úloha športu v živote človeka, 

kultúra v športe, pomenovať a vysvetliť klady a zápory športu)  
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Estetické vnímanie (aplikovať svoje estetické normy pri hodnotení estetického zážitku, 

vysloviť estetický súd). TC - Analýza umeleckého diela; jednota obsahu a formy 

umeleckého diela (priblížiť jednotlivé vrstvy umeleckého diela - materiálovú, tematickú, 

významovú, poukázať na prepojenie obsahu a formy umeleckého diela). Interpretácia 

umeleckého diela (systematická interpretácia obsahu vybraného umeleckého diela, 

vyhľadať umelecké diela, ktoré ponúkajú podobné posolstvo; schopnosť umenia pôsobiť na 

racionálnu a emocionálnu stránku osobnosti). Kultúrna komunikácia (spôsob 

komunikácie v médiách; negatívne javy v masmediálnej komunikácii; mediálne vzory; 

vplyv médií na mládež; spôsoby zneužívania internetu). 

Slohy a štýly európskej kultúrnej histórie, Praveké umenie, Staroveké kultúry, Stredoveké 

umenie a slohy, Stredoveké umenie a slohy, Umenie novoveku a jeho slohy 

(charakterizovať umenie jednotlivých období, kultúr a slohov, najvýraznejšie umelecké 

pamiatky na našom území, prípadne v našom regióne, typické znaky a ich porovnanie, 

významné umelecké osobnosti ). Prevádzka v kultúre, umelecký trh - Trh s umením 

a kultúrou (ekonomická hodnota umenia; mecenášstvo a sponzorstvo; inštitúcie na trhu 

s umením; formy prevádzky na trhu s kultúrou – výstavy, koncerty, diskusie, projekty, 

festivaly...; autorské práva; komerčné a mocenské využívanie umenia; umelecké dielo 

v reklame; spôsoby financovania v oblasti kultúry v minulosti a dnes, rozdiely v postavení 

rôznych umelcov). 

Slohy a štýly európskej kultúrnej histórie: Umelecké smery 19., Avantgardy, 

Povojnové a súčasné umenie (rýchle tempo spoločenských zmien a ich vplyv na 

striedanie smerov v umení, motív a jeho spracovanie, prežívať a hodnotiť krásu v umení, 

rozvíjať pozorovacie schopnosti a estetickú vnímavosť). Poznávanie kultúry (umelecké 

oblasti; poznávanie kultúry – vedy o umení; študijné smery na vysokých školách ). 

Štruktúra kultúry (oblasti kultúry a formy ; hodnota kultúry v individuálnej 

a celospoločenskej rovine; kultúrne inštitúcie; ochrana kultúrneho dedičstva; tradičné, 

ľudové, regionálne a národné prvky v kultúre). Štruktúra umenia (umelci – umelecká 

tvorba, osobné spomienky a životopisy umelcov; umelecké dielo - prínos umenia pre 

človeka, umenie pre umenie, umenie a biznis).   Základné princípy vedeckého 

poznávania (vedec a jeho práca; vzťah veda a sci-fi, výber zo sci-fi a fantasy filmov a 

liteatúry; životopisy a spomienky známych vedcov; filozofické texty o vede; populárno-

náučné články, filmy a stránky na internete o vede a vedcoch; vedecké a populárno-náučné 

texty z poznávania kultúry).   

 

 Mediálna výchova - ponúka základné poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej 

komunikácie a práce s médiami – televízia, rozhlas, noviny, internet. Žiaci by sa 

mali naučiť odlíšiť vlastný názor od názoru predkladaného médiami. Cieľom 

mediálnej výchovy  nie je ochrániť žiakov pred pôsobením médií, ale pripraviť ich 

na spolužitie s masmédiami. Naučiť žiakov analyzovať a správne využiť 

informácie, ktoré získajú z médií.  

 

Vnímanie a experimenty s každodennou kultúrou, s každodennými predmetmi okolo 

nás (chápanie a hodnotenie krásnych vecí, vkus, vkusový súd; kultúrna hodnota 

predmetov; propagačný dizajn, psychológia pôsobenia reklamy na spotrebiteľa, vytvárať si 

vlastný hodnotový systém; popísať stratégie reklamy v komerčnej sfére). Populárna a 

masová kultúra. Elektronické médiá ( nabiehanie masovému vkusu, dotieravosť; 

orientácia na masy a zisk, viesť žiakov k orientácii sa v ponuke médií, orientácia na 

konkrétne sociálne skupiny; povaha a funkcia elektronických médií; využívanie 

počítačovej techniky v školskej praxi; komunikácia prostredníctvom nových médií, 
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rozvíjať internetové kompetencie, diferencovať klady a zápory médií,  vyhodnotiť vplyv na 

mládež).  

Fungovanie kultúry - Elektronické médiá (druhy médií; elektronické médiá; masové 

médiá; technické prostriedky; súčasné médiá a médiá v minulosti; pôsobenie médií, tvorba 

mediálnych produktov; kultúra a médiá; móda; propagácia a reklama; masové médiá 

v minulosti a v súčasnosti, diskutovať o mediálnych produktoch, rozpoznávať negatívne 

praktiky v reklame). 

Prevádzka v kultúre, umelecký trh - Médiá a kultúra (reklama a marketing; informácie 

z médií; morálne normy; bulvár, peniaze, sláva, celebrita; mediálny obraz). 

Základné princípy vedeckého poznávania - Veda a vedci (vedec a jeho práca; vzťah 

veda a sci-fi, výber zo sci-fi a fantasy filmov a liteatúry; životopisy a spomienky známych 

vedcov; filozofické texty o vede; populárno-náučné články, filmy a stránky na internete 

o vede a vedcoch; vedecké a populárno-náučné texty z poznávania kultúry). 

 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - vedie jedinca k pochopeniu 

zložitosti vzťahov a charakteristiky regiónu. Učí ho pochopiť dynamicky sa 

rozvíjajúce vzťahy v danom regióne. Vedie jedinca k aktívnej účasti na ochrane 

regiónu. Napomáha vytváraniu vzťahu k hmotnému i nehmotnému dedičstvu 

Slovenskej republiky. 

 

Kultúrna tradícia (kultúrne povedomie a identita, tvorba kultúrnej tradície; historické 

pamiatky v regióne, produkty tradičných remesiel, zvyky, ľudové a regionálne umenie, 

opísať a priblížiť pamiatky v regióne, uchovávanie ľudových tradícií, skanzény, priblížiť 

úlohu ľudového umenia v národnej kultúre, aktualizovať pamiatky, zvyky, piesne a pod., 

významné osobnosti regiónu, kultúrne inštitúcie, zdroje informácií o pamiatkach)  

Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencií z kultúry 

vlastného regiónu a národa (zámer; činnosť; tvorba nových hodnôt; hodnota vecí; 

hodnotenie; normy). Hlavné umelecké druhy ( historický vývin, osobnosti, festivaly, 

galérie, pamiatky na Slovensku a v regióne). Úžitkové umenie (rozdiely medzi remeslom, 

umeleckým remeslom a ľudovým remeslom). 

Slohy a štýly európskej kultúrnej histórie: Praveké umenie, Staroveké kultúry, Stredoveké 

umenie a slohy, Stredoveké umenie a slohy, Umenie novoveku a jeho slohy 

(charakterizovať umenie jednotlivých období, kultúr a slohov, najvýraznejšie umelecké 

pamiatky na území Slovenska, prípadne vo vlastnom regióne, typické znaky a ich 

porovnanie, významné umelecké osobnosti ). 

Slohy a štýly európskej kultúrnej histórie: Umelecké smery 19., Vplyv svetovej moderny 

na slovenské umenie, Povojnové a súčasné umenie (popísať vzťahy medzi slovenským 

a európskym kultúrnym vývojom, priblížiť významných autorov a ich diela).  Kultúrna 

zmena (globalizácia; multikulturalizmus, popísať svoju kultúrnu identitu, vysvetliť vplyv 

iných kultúr na domácu kultúru). Štruktúra kultúry (oblasti kultúry a formy – umenie, 

jazyk, veda, šport, morálka, médiá....; hodnota kultúry v individuálnej a celospoločenskej 

rovine; kultúrne inštitúcie; ochrana kultúrneho dedičstva, rozlišovať tradičné, ľudové, 

regionálne a národné prvky v kultúre). Štruktúra umenia (umelci – umelecká tvorba, 

osobné spomienky a životopisy regionálnych umelcov). 

Návštevy Považskej galérie, výstav v Makovického dome, v Dome MS, v Diecéznom 

centre..., poznávanie pamätihodností v meste a v okolí.  

 

 Environmentálna výchova – prispieva k orientácii sa jedinca v problematike tvorby 

a využívania životného prostredia. Vedie ho ku kultúrnemu prístupu v otázkach 

ochrany prírody a životného prostredia.   
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Vyjadrovacie prostriedky každodennej činnosti žiaka (usporiadanie priestoru;  

prostredie školy, domácnosti, ulice; rozoznávať primeranosť a vhodnosť prejavu v rôznom 

prostredí). Kultúrny šum (zvuková kulisa, šum prírody, hluk; „vizuálny smog“ – graficky 

dizajn, civilizácia, krása prírody; orientácia v priestore; projekty prostredia, ktoré neškodí 

človeku, naučiť sa obmedzovať presýtenosť vnemov, popísať škodlivé vplyvy civilizácie 

na organizmus človeka). Životný štýl. Móda. Kultúra tela, zmysel športu (vnímať krásu 

v spojení estetika – etika – ekológia, aplikovať v každodennej praxi kultúrne správanie sa; 

rozvíjať záujem žiakov o zdravý životný štýl) 

Interpretácia umeleckého diela (prírodné a sociálne prostredie ako zdroj inšpirácie; 

vnímanie estetických kvalít životného prostredia). Architektúra (urbanizmus, vzťah 

človeka a životného prostredia, komplexnosť riešenia kultúrnej a bytovej zástavby, dopravy 

a zelene). 

Umelecké diela (dielo ako vyjadrenie umelca, hľadanie krásy, symbol; analyzovať 

a interpretovať vybrané umelecké diela s témou prírodného a sociálneho prostredia; 

estetické kvality životného prostredia). 

Štruktúra kultúry (oblasti kultúry a formy ; hodnota kultúry v individuálnej 

a celospoločenskej rovine; kultúrne inštitúcie; ochrana kultúrneho dedičstva). Základné 

princípy vedeckého poznávania - Veda a vedci, Metódy vedy (vedec a jeho práca; 

životopisy a spomienky známych vedcov; vedecké a populárno-náučné texty z poznávania 

kultúry;  prezentácia protikladných stanovísk vedeckých téz ap.). 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie 

informácií, zručnosť definovať, analyzovať a vyriešiť problém, prezentovať 

a obhájiť vlastný názor. 

 

Kultúrna tradícia - tvorba projektu (historické pamiatky v regióne, produkty tradičných 

remesiel, zvyky, ľudové a regionálne umenie, významné osobnosti regiónu, kultúrne 

inštitúcie, zdroje informácií o pamiatkach, vlastná dokumentácia, opísať a 

priblížiť pamiatky v regióne, uchovávanie ľudových tradícií, skanzény, prezentovať 

vnímanie krásy folklórnych tradícií, priblížiť úlohu ľudového umenia v národnej kultúre, 

aktualizovať pamiatky, zvyky, piesne a pod., prezentovať projekt o vybranom kultúrnom 

artefakte zo svojho regiónu). 

Hlavné umelecké druhy (priblížiť formou prezentácie vrcholné diela hlavných 

umeleckých druhov; vlastné tvorivé aktivity). 

Umelecké diela (vytvoriť projekt na prezentáciu umeleckých artefaktov; analyzovať 

a interpretovať vybrané umelecké dielo, porovnávať európske, svetové a slovenské 

umenie). Gýč – ilúzia šťastia (charakterizovať gýč, priblížiť prejavy a podoby gýča, 

škodlivé účinky gýča na estetické vnímanie, vyhľadať a priblížiť prejavy gýča vo svojom 

okolí). Vlastná tvorivosť -  vytvoriť vlastný reklamný prostriedok (plagát, logo,...) 

Slohy a štýly európskej kultúrnej histórie: Umelecké smery 19., Avantgardy, Povojnové 

a súčasné umenie (prezentovať získané vedomosti pri analýze umeleckého diela alebo 

smeru). Základné princípy vedeckého poznávania - Veda a vedci, Metódy vedy (vedec 

a jeho práca; životopisy a spomienky známych vedcov; filozofické texty o vede; 

populárno-náučné články, filmy a stránky na internete o vede a vedcoch; vedecké 

a populárno-náučné texty z poznávania kultúry - prezentovať formou portfólia známy 

aktuálny vedecký problém, pracovať v skupine a diskutovať o protikladných vedeckých 

stanoviskách). Štruktúra umenia (diskutovať o ľuďoch z umenia, o práci a potrebe 

umelcov; spracovať životný príbeh známeho umelca). 
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Oblasť je vo vyššom sekundárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinného 

predmetu umenie a kultúra – identického s názvom oblasti, ale taktiež svojím obsahom 

a zameraním k získaniu kompetencií prispieva aj: 

  

geografia – kultúrna charakteristika regiónu, kultúrne rozdiely 

dejepis – kultúrny vývoj podľa historických období, pamätné kultúrne udalosti, 

architektúra, pamätníky, osobnosti a pod. 

slovenský jazyk a literatúra – literatúra ako umelecký druh, divadelné umenie, kultúrna 

komunikácia, funkcie komunikácie 

telesná výchova – starostlivosť o telo, hygiena, zmysel športu, kultúra v športe, história 

športu, Olympijské hry, športové ideály, vzťah športu k zdraviu, šport ako súčasť životného 

štýlu 

hudobná výchova – vývin hudby, druhy, vyjadrovacie prostriedky, významné osobnosti 

náboženská výchova – náboženská a duchovná dimenzia umeleckých diel, sakrálne 

pamiatky 

občianska výchova – etická a mravná výchova 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

 

- podľa MP č. 11/2011 o hodnotení  

Hodnotenie v predmete umenie a kultúra na strednej škole funguje ako spätná väzba, ktorá 

žiakovi prezentuje názor okolia (v tomto prípade učiteľa, resp. školy, spolužiakov) na 

kvalitu       a význam jeho činnosti. Zároveň zaraďuje činnosť a osobnostné premeny žiaka 

medzi veličiny, ktoré sú pre dané okolie (spoločnosť) hodnotou. 

Oblasť prežívania, interpretácie sveta a vyjadrovania, oblasť postojov, to všetko 

predstavuje procesy, ktoré sú v takej miere viazané na individuálne vlastnosti a podmienky 

jednotlivca, že možnosť ich kvantifikácie a objektivizácie je veľmi obmedzená. Rozvinutie 

práve týchto procesov je však cieľom predmetu umenie a kultúra. Napriek tomu citlivé 

rozlíšenie, pomenovanie i záverečné uznanie procesov rozvoja osobnosti sú pre ich nositeľa 

a vývoj žiaka dôležité. 

Špecifikom výchovy v predmete umenie a kultúra je, že sa očakáva vlastný prístup žiaka k 

aplikácii vyjadrovacích prostriedkov, nástrojových a koordinačných zručností v rozvoji 

vlastného vnímania. Očakáva sa samostatný prístup žiaka najmä v oblasti chápania a 

interpretácie kultúrnych artefaktov a pri vytváraní vlastných symbolických reprezentácií 

skutočnosti či svojho vnútorného sveta. Umenie a kultúra sa nenapĺňa len realizáciou 

požadovanej edukačnej úlohy na vyučovaní, ale tento program tvorí východisko 

k samostatnému (tvorivému) sebavyjadrovaniu žiaka. Predmet by inak nespĺňal svoje 

poslanie: formovať mentálne štruktúry žiaka v smere k aktívnej otvorenosti voči 

rôznorodým interpretáciám a v smere k tvorivému vyjadrovaniu sveta a seba. 

Hodnotenie tohto predmetu má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka, usmerniť 

jeho osobnostný vývoj a rozvinúť v ňom kultúrne potreby. Tu musí učiteľ brať ohľad na 

schopnosti, nadanie, ambície, vkus a predchádzajúce výkony žiaka. Hodnotenie je aj 

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

charakter. Pri zohľadnení osobitosti každého žiaka poskytuje triede aj žiakovi obraz o 

pestrosti prístupov, o rôznych formách pochopenia problematiky v triede i o rozvrstvení 

škály postojov, názorov  aktivity medzi jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len 

výsledok činnosti (vytvorený artefakt, vyjadrenú interpretáciu, pomenovaný zážitok), ale 

celý výchovný proces a prístup žiaka rámci neho. 

Ťažiskovou formou hodnotenia v predmete umenie a kultúra je formatívne hodnotenie 

procesov, ktoré sa odohrávajú priamo na hodine v žiakovom myslení a cítení. Nejde však 
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o jednoduché jednoslovné vyjadrenie typu „dobre“, „len tak ďalej“, „správne“. Dôležité je 

rozvinúť zložitejšie slovné hodnotenie na hodine tak, aby učiteľ poskytol žiakovi citlivú, 

veku primeranú a analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti 

podľa kritérií v nižšie uvedených odsekoch. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť 

klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu je vhodné kombinovať so 

sebahodnotením žiaka. 

Cieľom je dosiahnuť, aby žiak nebol len jednorazovo hodnotený na záver hodiny či po 

podanom výkone. Predmet umenie a kultúra si vyžaduje komplexnú spätnú väzbu na 

aktivitu žiakov, na spôsoby ich spolupráce, na ich motiváciu, ako aj na výsledky ich práce. 

Záverečnou formou takejto komplexnej spätnej väzby je škálovanie formou známok, 

porovnateľné so známkovaním, aké sa používa na iných predmetoch vyučovaných na 

škole. Nie je však nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Závisí od učiteľa, 

ktoré úlohy bude hodnotiť, aby hodnotenie poskytlo žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o 

jeho kvalitách a vývoji. 

Učiteľ musí brať ohľad na to, že vnímanie kultúry, porozumenie kultúrnym artefaktom                             

a využívanie nástrojov kultúry pre sebavyjadrenie či komunikáciu súvisí so sebaprojekciou, 

záujmami, motiváciou, hodnotovými orientáciami, fantáziou, emocionalitou, s úrovňou 

poznania u žiaka i s celým intímnym svetom žiaka. Preto sa pri hodnotení treba vyvarovať 

paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť 

osobnostného zamerania žiaka. Je dôležité uplatňovať diferencovaný a individuálny 

prístup. Predložené kritériá sú orientačné, učiteľovi ponúkajú základnú štruktúru pre 

analýzu jednotlivých zložiek činnosti žiaka v rámci umenia a kultúry. 

Hodnotíme tieto oblasti žiakovho správania: 

a) Obsah 

- Vnímanie: jazykové (alebo literárne), vizuálne, pohybové (alebo dramatické), zvukové 

(alebo  

   hudobné) vyjadrenie spôsobu, akým žiak vníma kultúrne artefakty 

- Tvorba: tvorbu jazykových, vizuálnych, pohybových a zvukových artefaktov 

- Reflexia: reflexiu kultúrnych artefaktov; žiacku reflexiu ich vlastných postojov 

- Postoje: rôznorodé prejavy názorov a postojov 

- Poznanie: prejavy zložitejších poznávacích procesov 

- Informácie: prácu s informáciami 

- Médiá: prácu s médiami 

b) Proces 

- Komunikácia: spôsoby komunikácie pri riešení úloh 

- Spolupráca: prejavy spolupráce pri riešení úloh 

- Motivácia: prejavy motivácie k činnosti 

- Myslenie: prejavy rôznych kognitívnych procesov 

- Emocionalita: prejavy emocionálnych procesov 

 

Kritéria hodnotenia: 

a) Hodnotenie žiakovej práce 

- Vnímanie: hodnotíme žiakovu flexibilnosť vo vnímaní kultúrnych a iných artefaktov, 

znakov, situácií, činností; žiakovu otvorenosť k zmenám vo vnímaní kultúrnych artefaktov, 

znakov, situácií, činností 

- Tvorba: hodnotíme pestrosť žiakových tvorivých cieľov; pestrosť vyjadrovacích 

prostriedkov využívaných žiakom; schopnosť tvorivo manipulovať s vyjadrovacími 

prostriedkami rôznych oblastí kultúrnej tvorby a ako žiak rozpoznáva dôsledky a účinky 

svojej tvorby 
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- Reflexia:   hodnotíme žiakovu samostatnosť v reflexii kultúrnych artefaktov, v 

interpretácii kultúrnych znakov, v reflexii vlastnej tvorivej činnosti; ako žiak rozpoznáva 

dôsledky a účinky svojej tvorby; ako identifikuje vlastné predsudky a stereotypy; ako 

pozoruje a odlišuje prejavy emócií od emócií samotných 

- Postoje: hodnotíme žiakovu schopnosť venovať pozornosť odlišným názorom a postojom; 

schopnosť tolerovať odlišné názory a postoje; schopnosť obhajovať svoje názory a postoje; 

schopnosť adaptovať svoje názory a postoje v novej situácii 

- Poznanie: hodnotíme ako sa u žiaka prehlbuje a rozširuje poznanie kultúry; ako aplikuje 

získané poznanie na nové situácie 

- Informácie: hodnotíme žiakovu samostatnosť v získavaní, spracúvaní a využívaní 

informácií a ako korektne narába s informáciami 

- Médiá: hodnotíme žiakovu schopnosť samostatne argumentovať vo vzťahu k obsahom 

médií, schopnosť vyhodnotiť dôsledky pôsobenia jednotlivých produktov masových médií 

 

b) Hodnotenie procesu žiakovho učenia  
- Komunikácia: hodnotíme žiakovu kultivovanosť v komunikácii pri riešení úloh; 

schopnosť komunikovať s pomocou rôznych vyjadrovacích prostriedkov (slovných, 

pohybových, zvukových a pod.); efektívnosť žiakovej komunikácie pri riešení úloh a ako 

žiak interpretuje efektívnosť vlastnej komunikácie 

- Spolupráca: hodnotíme originálny vklad žiaka do spolupráce pri riešení úloh; 

zodpovednosť pri riešení úloh; schopnosť efektívne spolupracovať pri riešení úloh 

- Motivácia: hodnotíme prejavy žiakovho záujmu o kultúrne artefakty a o kultúrnu tvorbu; 

aplikáciu žiakovho záujmu do iných oblastí kultúrnej tvorby 

- Myslenie: hodnotíme pestrosť v prejavoch kognitívnych procesov u žiaka 

- Emocionalita: hodnotíme zručnosti, s akými žiak prejavuje svoju emocionalitu; 

kultivovanosť v prejavoch žiakovej emocionality 

 

V rámci hodnotenia budeme využívať: 

a)  slovné hodnotenie, predovšetkým pochvalu ako prostriedok motivácie,  

b) hodnotenie známkou spojené s vyzdvihnutím kladov, ale aj s poukázaním na chyby, 

s cieľom informovať žiaka a motivovať ho k zlepšeniu si kvality osvojovaných vedomostí, 

c) percentuálne hodnotenie 
 

Do hodnotenia predmetu umenie a kultúra sa zahŕňa forma: 

a) písomná – previerky, testy, referáty, 

b) ústna – kvalitatívne osvojenie vedomostí, logické súvislosti a aplikácie,  

c) praktická –  projekty, prezentácie,  

d) tvorivá –  vlastné kultúrne artefakty – plagát, logo, pozvánka ap. 

 

VYJADRENIE PLNENIA KRITÉRIÍ HODNOTENIA V ZNÁMKACH: 

 

Vyjadrenie v známkach je len pomocným ukazovateľom. Učiteľ by mal zabezpečiť, aby 

žiaci venovali väčšiu pozornosť komplexnej slovnej väzbe na hodinách ako výsledným 

známkam. Známky slúžia na porovnanie v rámci celej triedy, alebo na jednoduché 

vyjadrenie pokrokov žiaka. Preto môže učiteľ využiť aj lepšie hodnotenie, ak chce vyjadriť 

žiakove pokroky, hoci by aj celkom nezodpovedalo aktuálnej práci žiaka. 

  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je tvorivý, flexibilný, otvorený zmenám, 

využíva pestré vyjadrovacie prostriedky a neustále ich obnovuje, reflektuje kultúrne 

procesy i svoje premeny. 
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Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, 

iniciatívny a tvorivý. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, 

je slabo motivovaný k tvorbe, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové 

vyjadrovacie prostriedky, komunikuje nekultivovane, ťažšie identifikuje predsudky a 

stereotypy. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak realizuje úlohy s pomocou imitácie, 

prejavuje len základné zručnosti v manipulácii s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. 

Minimálne identifikuje prebiehajúce procesy, len s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti, 

schopnosti a poznanie v nových oblastiach. 

 

Stupňom 5 – nedostatočný neodporúčame používať (pretože každý žiak má z rodiny a 

prostredia isté kultúrne návyky a schopnosť vnímania kultúrnych artefaktov). 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PÍSOMNÝCH PREVIEROK A TESTOV 

 100 – 90 %................. 1 (výborný) 

 89,99 – 75%............... 2 (chválitebný) 

 74,99 – 50%............... 3 (dobrý) 

 49,99 – 30%............... 4 (dostatočný) 

 29,99 – 0%................. 5 (nedostatočný) 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PROJEKTOV - za každé kritérium maximálne 5 bodov 

Žiak vie: 

 - vysvetliť riešenie problému, 

 - vymenovať zdroje a pomôcky, 

 - popísať postup pri riešení, 

 - vysvetliť vzťahy medzi javmi, 

 - komentovať dosiahnuté výsledky, 

 - spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie, 

 - sformulovať závery práce, 

 - reagovať na otázky učiteľa a žiakov, 

 - spracovať tému originálne. 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ projektu a zverejní 

kritériá hodnotenia pri zadávaní úlohy. Žiak môže získať za každé kritérium maximálne 5 

bodov. Klasifikácia projektu sa realizuje vyššie uvedeným prepočtom na percentuálnu 

úspešnosť. 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A HODNOTY 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO  

 

Názov predmetu Katolícke NÁBOŽENSTVO 

Časový rozsah výučby 1. ročník  – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

2. ročník  – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

3. ročník  – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

4. ročník  – 2 hodiny týždenne, spolu 58 vyučovacích hodín 

Ročník 1. – 4. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 J  Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard katolíckeho náboženstva je určený pre katolícke cirkevné školy. 

Hodinová dotácia predmetu je v cirkevnej škole 2 hodiny týždenne počas celého štúdia. 

Predstavuje predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie 

individuálnych učebných možností žiakov. Štandard pozostáva z charakteristiky predmetu 

a základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde.  

Je to ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovaným i 

konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Tieto základné požiadavky môžu 

učitelia ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe konkrétnych učebných 

cieľov, učebných úloh a otázok. K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, 

v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. 

Učivo je v ňom štruktúrované podľa  jednotlivých tematických celkov.  

Vzdelávací štandard pre predmet náboženská výchova má svoje špecifiká. Požadované 

vedomosti v náboženskej výchove slúžia rozvoju náboženskej dimenzie, ktorá je súčasťou 

kultúry a prispieva k celkovému formovaniu osobnosti žiakov. 

 

2. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  
 

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť 

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

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

Vyučovací predmet katolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, 

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

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

kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.   
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Vyučovací predmet katolícke náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

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

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

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

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

manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. 

Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje 

žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí 

žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne 

morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  

 
3. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  
 

Predmet  katolícke náboženstvo umožňuje žiakom:  

formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, 

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

hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu,  

formovať svedomie, 

spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu, 

uvedomiť si dôležitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj, 

prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie, 

v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života, 

rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti 

a v cirkvi. 

 

KOMPETENCIE 

V učebnom predmete katolícke náboženstvo by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať 

nasledovné kompetencie: 

 

 Kompetencia učenia sa: 

rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, 

integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu 

k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied,  

prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom 

živote.  

 

Komunikačné schopnosti: 

porozumieť rôznym  textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich s inými 

druhmi textov,  

rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať rôznosť významov ich 

posolstva, 

vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať 

schopnosť neverbálnej komunikácie. 

 

Kompetencie na riešenie problémov: 

rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej 

diskusii a kladením filozofických otázok,  

hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov,  

vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia s dôrazom na etický prístup k ľuďom 

a k životnému prostrediu. 
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Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

uvedomiť si pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách, čo všetko so sebou prináša 

kooperatívny spôsob práce, 

prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie 

a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej  pri vytváraní vlastného 

sebaobrazu. 

 

Občianske kompetencie: 

budovať postoj tolerancie porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo 

zmýšľajúcich ľudí a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev,  

prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať nielen 

príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským postojom 

zasadili o ich nápravu, 

dať do súvisu postoj zodpovednosti s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah ako aj 

vzťah k Božej autorite. 

 

Pracovné kompetencie: 

rozvíjať zdravý postoj k požiadavkám na výkon zo strany súčasnej spoločnosti chápaním 

dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu. 

 

Kultúrne kompetencie: 

porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry prostredníctvom prezentácie 

obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu,  

integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom 

a súčasnom prejave. 

 

Existenciálne kompetencie: 

prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túžbu po 

prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu, 

spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a byť 

otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku, spoznávať význam kresťanského pohľadu na 

hranice človeka – utrpenie a smrť, otvoriť sa  pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka 

kresťanská viera. 
 

4. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a 

sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby 

smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa 

našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 
zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 
Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach 

zapojením do súťaží, olympiád. 
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5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

Metódy 

výklad, rozhovor, riadený rozhovor,  skupinová práca ( projekty ), práca s odbornou 

literatúrou a médiami, individuálna práca 

 

Formy 

• Výkladové formy: výklad, prednáška, opis, riadený rozhovor 

• Dialogické formy: rozhovor, beseda, diskusia, brainstorming, pojmová mapa, metóda 

šiestich mysliacich klobúkov, didaktické hry 

• Formy samostatnej práce žiakov: samoštúdium,  vzájomné konzultácie medzi žiakmi, 

práca s pracovným zošitom, práca s biblickým a iným textom, práca s obrazom, 

vyhľadávanie nových informácii na internete a v odbornej literatúre, vypracovávanie 

projektov, písomné práce: riešenie testov 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

 

Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva 

pre 1. a 2. ročník stredných škôl, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým 

centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované 

témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre náboženskú 

výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré 

považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície študentov a iné 

okolnosti.  

K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, 

Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy, populárne časopisy, internet. 

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu katolícke náboženstvo  

v iŠkVP navyšuje na 2 hodiny týždenne v každom ročníku podľa platnej legislatívy 

a dohôd medzi SR a Vatikánskym štátom. Prehĺbenie výkonového štandardu sa odrazí 

v prehĺbení argumentačných a prezentačných schopností žiakov a v oblasti interpretácie 

biblických textov pri jednotlivých témach a v oblastí dogmatiky a morálky.  

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

Prierezové témy 

osobnostný a sociálny rozvoj: realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme, rozvoj sociálnych 

zručností potrebných pre spoluprácu, schopnosť viesť dialóg, argumentovať 

tvorba projektu a prezentačné schopnosti: u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, 

zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a 

obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju 

vlastnú činnosť. 

environmentálna výchova: formovať úctu k sebe, okoliu a životnému prostrediu 

 

Konkrétne prierezové témy: 



 

 

 

 

237 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

roč. 

Osobnosť človeka ( osobnostné vlastnosti, postoje, hodnoty, motivácie, ašpirácie, 

temperament) 

Obraz seba identita seba – sebavedomie a sebadôvera 

Temperament a spôsoby reagovania v rôznych situáciách 

Seba prijatie predpoklad pre vytvorenie spoločenstva, komunikácia, komunikačné 

schopnosti 

roč. 

Postoje a hodnoty, motivácie a ašpirácie 

roč. 

Svedomie, pojem delenie a jeho formácia 

Hodnotenie ľudského skutku v každodennom živote 

Potreba reflexie vlastného správania a uznania si svojich slabosti a chýb 

Čnosť ako významný regulátor správania 

Starostlivosť o zdravie ako prejav úcty k životu 

roč. 

Seba prijatie predpoklad pre vytvorenie komunikácie  a spoločenstva 

Modlitba ako životná potreba 

Modlitba v živote Cirkvi – liturgická modlitba 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

1. roč. 

Ochrana pred zhubným vplyvom siekt napr. scientologická cirkev 

Vzťahy ako základná potreba ľudského jedinca 

Človek ako tvor spoločenský 

Kultivovanosť prejavu ako prostriedok pre rozvíjanie vzťahov 

4. roč. 

Psychologické a sociálne aspekty partnerstva, manželstva 

Osobná zrelosť pre manželstvo a rodičovstvo 

Osobná zodpovednosť a zrelosť 

Postoj zodpovednosti k starým rodičom 

Náuka Cirkvi o stvorení človeka: jednota duše, tela, schopnosť milovať 

Stvorenie človeka ako muža a ženy 

Žena v chápaní Cirkvi – Mulieris dignitatem 

Environmentálna výchova 

3. roč. 

Životné prostredie vo svetle piateho  prikázania 

 

Multikultúrna výchova 

1. roč. 

Zobrazenie Ježiša Krista v umení v rozličných historických obdobiach 

Symboly Ducha Svätého v umení 

Skúsenosť obrazovej meditácie 

Gospelová hudba ako prejav Ducha Svätého 

3. roč. 

Platnosť prirodzeného mravného zákona vo všetkých kultúrach 

Ľudke čnosti v antike 

Čnosť lásky vo svetových náboženstvách 
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4. roč. 

Listina základných ľudských práv a slobôd  

Charta OSN, Dohody o ľudských právach 

Stavovské povolanie – voľba povolaní 

 

Mediálna výchova 

1. roč. 

Porovnávanie postavy Ježiša Krista v novodobej filmografii 

Sekty vychádzajúce z kresťanstva 

3. roč. 

Vplyv médií na formovanie svedomia 

Kritické hodnotenie mediálnych prostriedkov 

Etika reklám a mediálnych prostriedkov 

 

Ochrana života a zdravia 

3. roč. 

Negatívny vplyv drog a liehových nápojov na fyzickú zdatnosť, pohybovú výkonnosť 

Negatívny vplyv drog a liehových nápojov na psychickú odolnosť a vývoj organizmu 

4. roč. 

Vzťahy k stvoreniu: pitná voda, ochrana vodných zdrojov 

                                zánik života znemožňovaním fotosyntézy ( jadrová zima) 

                                 vznik života – nebezpečenstvo zániku života na zemi 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

3. roč. 

Tvorba  prezentácii na vybrané čnosti 

Tvorba projektu – čnosti v živote svätcov alebo známych osôb zo Svätého Písma 

Tvorba a prezentácia poste rov na témy: terorizmus, trest smrti, klonovanie, drogy a iné 

4. roč. 

Princíp SNC a ich uplatnenie v praxi 

Kresťan a svet práce , hospodárstvo, ekonomika, korupcia 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

So vstupom Slovenska do Európskej únie je nutné viesť k zachovaniu svojej vlastnej 

kultúry a zároveň vo výchove sa zamerať aj na hodnoty iných kultúr a vzájomné chápanie. 

„Treba mať na zreteli, že kultúra je pre človeka a pre dozrievanie jeho ľudskej dôstojnosti, 

pričom je potrebné pamätať na transcendentný rozmer ľudského života.“ Iným všeobecným 

rozmerom je výchova ku kultúre pokoja, kde sa pokoj chápe ako ovocie spravodlivosti. Je 

potrebné živiť v srdciach žiakov chuť, aby oni boli tvorcami  pokoja, „pokoja, ktorý nie je 

len neprítomnosťou konfliktov, ale je pozitívnym, dynamickým procesom, ktorý vedie ku 

vzájomnému dialógu.“ Iným rozmerom výchovy v období globalizácie sa javí výchova 

k aktívnemu a zodpovednému spolužitiu, kde sú vzťahy násilia nahradené vzťahmi 

spolupráce vo vízii spoločného dobra. Všetky tieto hodnoty sa musia prejavovať pri 

vyučovaní každého predmetu.  

 

Slovenský jazyk a literatúra:  

Slovenská stredoveká literatúra – 1. ročník 

Staroslovienska literatúra a vzdelanosť – 1. ročník 

Obdobie národného obrodenia – 1. ročník 
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Matičné obdobie – 2. ročník 

Katolícka moderna – 3. ročník 

Súčasná slovenská literatúra – problematika rodiny, výchovy detí, medziľudských vzťahov 

– 4. ročník 

vo všetkých tematických celkoch od 1. – 4. ročník sa zdôrazňujú kresťanské hodnoty a 

princípy 

 

Cudzie jazyky: 

Základné modlitby i liturgické odpovede v cudzom jazyku – 1. – 4. ročník 

Multikulturálna spoločnosť – 4. ročník 

 

Dejepis: 

Rímska ríša, počiatky kresťanstva – 1. ročník 

Svetové náboženstvá (islam, budhizmus, konfucionizmus) – 1. ročník 

Byzantská ríša – 1. ročník 

Totalitné režimy – 3. ročník 

 

Občianska náuka: 

Základy psychológie – 3. ročník 

Základy ekonómie – 3. ročník 

Základy práva – 3. ročník 

Etické koncepty v dejinách filozofie - 4. ročník 

Základy politológie – 3. ročník 

Základy sociológie - 3. ročník 

Stredoveká filozofia – Patristika – 4. ročník 

Ateizmus v 19. storočí – 4. ročník 

 

Chémia: 

Zdravý životný štýl – 3. ročník 

 

Umenie a kultúra: 

Architektúra – základné druhy umenia – 2. ročník 

Kultúrna identita – 1. ročník  

Exkurzia do Považskej galérie (podľa aktuálnej ponuky) – 1. – 4. Ročník 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

 

Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v katolíckom náboženstve sa hodnotí v súlade 

s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami: 

učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete 

stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu 

osvojenie potrebných vedomostí, skúseností a tvorivú aplikáciu 

usilovnosť a vzťah žiaka  k činnostiam v edukačnom procese 

schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce 

pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať 

osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa a učiť 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v metodickom pokyne o hodnotení č. 11/2011 v odsekoch 3 až 7 v primeranom 

rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 
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Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak žiak dosahuje konkrétne výstupy stanovené 

vo výkonovom štandarde. V činnosti je aktívny, naplno využíva svoje osobné predpoklady. 

Pri  riešení teoretických a praktických úloh preukazuje autentickosť, kreativitu  

a originalitu. Vie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vie vyjadriť svoj vlastný 

názor. 

 

Stupňom 2- chválitebný  sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje  

osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje menšiu mieru 

autentickosti, kreativity a originality. Vie  zaujať postoj k požadovaným záležitostiam 

a vyjadriť svoj vlastný názor. 

 

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

svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje nízku 

mieru autentickosti, kreativity a originality. Stanovené výstupy dosahuje v dlhšom ako 

určenom čase a s výraznou pomocou učiteľa. Jeho príprava na vyučovanie má výrazné 

nedostatky. Ťažšie zaujíma postoj k požadovaným záležitostiam a s problémami vyjadruje 

svoj vlastný názor. 

 

     Stupeň 4- dostatočný sa udeľuje výnimočne žiakovi, ktorý je na vyučovacích hodinách 

     pasívny, nespolupracuje. pri riešení teoretických a praktických úloh neprejavuje 

     autentickosť, kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené , 

     nedokáže aplikovať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Nevie zaujať postoj  

     k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. Svoje schopnosti a rezervy 

     pri vyučovaní využíva veľmi málo. 

 

     Stupeň 5 – nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne žiakovi, ktorý ignoruje výučbu, 

     odmieta spolupracovať, jeho vedomosti sú nedostatočné. Nedosahuje žiadne stanovené 

     výstupy a to aj pri maximálnej pomoci učiteľa. Odmieta zaujať postoj k požadovaným 

     záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. Na vyučovanie sa nepripravuje. Neprejavuje 

     snahu pre zlepšenie. 

 

     V školskom vyučovaní predmetu Katolícke náboženstvo sa nehodnotí účasť na 

liturgickom 

      slávení Cirkvi, nakoľko školské vyučovanie je ponuka pre život s Cirkvou a nie 

kontrola 

      života s Cirkvou. Nehodnotí sa postoj k Bohu, ale k edukačnému procesu v predmete. 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ  ZDRAVIE A POHYB 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby 

1. ročník - 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

2. ročník - 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

3. ročník - 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

4. ročník - 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Ročník 1. – 4. 

Škola (názov, adresa) 
Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  
7902  J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia  4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Predmet telesná a športová výchova má vo vzdelávaní svoje špecifické postavenie. Ako 

jediný zo všetkých predmetov sa zameriava na celkový psychosomatický a psycho-

motorický rozvoj žiakov. Vo výchovno-vzdelávacom procese má okrem vlastných cieľov i 

významnú kompenzačnú funkciu. Žiaci sa môžu odreagovať od jednostranne psychického 

zaťaženia a načerpať prostredníctvom telesných cvičení energiu potrebnú pre ďalšie 

sústredenie sa. Význam telesnej a športovej výchovy je preto nielen v zmysle fyzických 

účinkov na organizmus, ale i v získaní psycho- fyzickej rovnováhy. 

Všeobecným cieľom vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom primerane sa 

oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať telovýchovné a športové zručnosti, 

zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať 

rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o 

zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela,  utvárať trvalý vzťah k pohybovej 

aktivite a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby, ktoré sa konkretizujú 

vo výkonovom štandarde. 

Výkonový štandard a k nemu naviazaný obsahový štandard je koncipovaný a rozčlenený 

do 4 modulov: Zdravie a jeho poruchy, ktorého pohybové činnosti tvoria 10 % z celkového 

obsahu vzdelávania, Zdravý životný štýl, ktorému je priradených 10 % z celkového obsahu 

vzdelávania, Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť s odporúčaným obsahom v rozsahu 

30 %, s využitím športových činností 4. modulu a Športové činnosti pohybového režimu, 
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ktoré predstavujú 50 % z celkovej hodinovej dotácie, pričom učiteľ vyberá z každej oblasti 

aspoň 2 ponúkané športy, činnosti. Jednotlivé moduly zohľadňujú pohybovo, zážitkovo a 

zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy, svojím účinkom 

ovplyvňujú telesný, duševný, edukačný a sociálny rozvoj žiakovej osobnosti a jeho 

optimálneho životného štýlu. 

 

2.  CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja 

schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky , ktoré sú súčasťou zdravého 

životného štýlu nielen 

počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne 

využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností 

a návykov. 

Základnou organizačnou formou je 45-minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej 

všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny, prípadne III. zdravotnej skupiny 

(integrované vyučovanie). Žiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III. 

zdravotná skupina) sa môžu vyučovať samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy. 

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu so svojou samostatnou časovou 

dotáciou. V 1. ročníku absolvujú žiaci kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na 

zimné športy (lyžiarsky kurz), v 2. ročníku  kurz pohybových aktivít v prírode so 

zameraním na letné športy (zdokonaľovací kurz plávania, turistický kurz resp. kurz iných 

športov v prírode). Na formy povinného vyučovania nadväzujú rôzne formy nepovinnej 

telesnej a športovej výchovy za spolupráce s rodičmi a ostatnými učiteľmi školy. 

 

3.  CIELE PREDMETU 

 

Žiaci 

 získajú vedomosti o zdraví ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, 

preberú zodpovednosť za svoje zdravie, 

 rozlišujú základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca, 

 získajú vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s 

aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým 

životným štýlom a zdravím, 

 aplikujú a naplánujú si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní 

svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti 

 vysvetlia pozitívne pôsobenie špecifických pohybových činností pri zdravotných 

poruchách, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení, 

 vedia zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a 

zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných, 

 rozumejú vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, 

socializačnej a regeneračnej  funkcii športových  činností, 

 si osvoja poznanie a racionálne správanie ako diváci podujatí, organizátori súťaží, 

pri poskytovaní prvej pomoci, prekonávaní prekážok v situácii ohrozenia, 

 ovládajú zdravotne orientované cvičenia a ich využitie v osobnom pohybovom 

režime, 

 vysvetlia metódy a prostriedky rozvoja pohybových zručností s praktickou 

ukážkou ich hodnotenia (testovania), 

 získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti z vybraných športových 
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disciplín a schopnosť ich aplikácie v životnom štýle, 

 si osvoja vykonávanie jednotlivých telesných cvičení a športových činností a 

dokážu sa premiestňovať v rôznom prostredí a teréne. 

 

KOMPETENCIE 

 

Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných a kľúčových 

a predmetových kompetencií: 

 

Pohybové kompetencie 

Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb. 

Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie 

a zlepšovanie zdravia. 

Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných oblastiach 

telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase.   

 

Kognitívne kompetencie 

Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 

Źiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí 

poznatkov. 

Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného 

charakteru. 

Žiak vie o základných olympijských ideách a riadi sa nimi vo svojom živote. 

Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 

podľa vlastných noriem. 

Žiak vie poskytnúť prvú pomoc, dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri 

vykonávaní pohybovej činnosti. 

Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

Komunikačné kompetencie  

Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 

Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových 

aktivít. 

 

Učebné kompetencie 

Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. 

Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 

 

Interpersonálne kompetencie 

Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i k ostatným,efektívne pracuje v kolektíve. 

Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 

Žiak sa vie správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových 

činností, ale i v živote. 

 

Postojové kompetencie 

Žiak má zážitok z pohybovej činnosti. 

Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v živote, v športe, uznať kvality súpera. 
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Žiak dodržiava princípy fair – play. 

Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity. 

Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti Tv a šp. a iných predmetov so 

zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody. 

 

4. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a 

sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby 

smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa 

našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach 

zapojením do súťaží, olympiád. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali využívať nasledovné metódy, ktoré zefektívnia 

vyučovanie telesnej výchovy: 

- motivačné metódy 

- expozičné metódy 

- fixačné metódy 

- diagnostické metódy 

- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín 

 

Didaktické a psychomotorické hry,cvičenia v prírode, turistika, frontálne a skupinové 

vyučovanie, ranné cvičenia , rekreačné využívanie prestávok, školské športové súťaže. 

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

 

GREXA, J. a kolektív: Olympijské hnutie na Slovensku, Q 111, 2000. 

HALMOVÁ, N.: Rytmická gymnastika. I. časť.Vysokoškolské učebné texty. Nitra: PF 

UKF 2000. ISBN 80-8050372-9. 

HALMOVÁ, N. a kol. Rytmická gymnastika a tance. II. časť. Vysokoškolské skriptá. 

Nitra: PF UKF,2002. 152 s. ISBN 80-8050-560-8. 

JEŘÁBEK, P.: Atletická príprava, Grada 2008 

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu telesná a športová 

výchova v iŠkVP nemení. 
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8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZTAHY 

 

1.  Ochrana života a zdravia- Základné lokomócie a nelokomočné pohybové  zručnosti  

2.  Dopravná výchova- Manipulačné, pohybové  a prípravné športové hry  

3  Kreatívne a estetické pohybové činnosti - Tvorba projektu a  prezentačné   zručnosti 

4.Psychomotorické cvičenia a hry - Osobný a sociálny rozvoj 

5. Environmentálna výchova, Dopravná výchova- Aktivity v prírode a sezónne 

poh.činnosti  

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

 

Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej a športovej výchove 

a telesnej výchove sa považuje nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení 

jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom 

rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to 

nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť 

a potešenie,  či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné ukazovatele 

hodnotenia žiaka sa považujú: 

 posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a 

vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie, 

 rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 

orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 

predpoklady žiaka, 

 proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 

teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených 

učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách. 

Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe 

dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho 

aktivitu, snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v 

školskej i mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov 

v telesnej výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i 

pomocné vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a 

všeobecnej pohybovej výkonnosti sa odporúča používať batérie somatometrických a 

motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používa učiteľ 

pomocné posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava 

sa štandardov. 

Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké 

sa na danej škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však priebežne 

počas vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť 

klady a nedostatky žiakov a pre mnohých je dôležitým a často aj silnejším motivačným 

činiteľom. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch sa klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v odsekoch 5 až 9 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. Žiakovi, 

ktorý na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov neabsolvoval pohybovú 

časť obsahu vyučovania za klasifikačné obdobie sa na vysvedčení uvedie 

„oslobodený/oslobodená“. 
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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. Má kladný vzťah k pohybovým aktivitám. 

Angažuje sa v aktivitách na vyučovacej hodine a v športových činnostiach v čase mimo 

vyučovania. Je disciplinovaný, kreatívny a dobre pripravený na vyučovanie. 

 

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 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. 

 

 

 

 

 


