
                                                                                                                            PRÍLOHA Č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 240 

OBSAH 

 

UČEBNÉ OSNOVY PRE OSEMROČNÚ FORMU.................................................... 240 

VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA ..........................................241 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  .......................................................................241 

ANGLICKÝ JAZYK (prvý CUDZÍ JAZYK)  ..................................................................263 

NEMECKÝ JAZYK druhý CUDZÍ JAZYK)  .................................................................. 284 

RUSKÝ JAZYK (druhý CUDZÍ JAZYK)  ...................................................................... 303 

FRANCÚZSKY JAZYK (druhý CUDZÍ JAZYK)  ......................................................... 318 

VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI ...... 332 

MATEMATIKA  .............................................................................................................. 332 

INFORMATIKA  ............................................................................................................. 343 

VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A PRÍRODA .................................................. 350 

FYZIKA ............................................................................................................................ 350 

CHÉMIA ........................................................................................................................... 360 

BIOLÓGIA  ...................................................................................................................... 371 

VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ ......................................... 390 

DEJEPIS ........................................................................................................................... 390 

GEOGRAFIA ................................................................................................................... 398 

OBČIANSKA NÁUKA  .................................................................................................. 404 

VZDELÁVACIA OBLASŤ UMENIE A KULTÚRA  ................................................ 416 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA.................................................................................................416 

HUDOBNÁ VÝCHOVA ...................................................................................................426 

UMENIE A KULTÚRA  .................................................................................................. 433 

VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A HODNOTY  .............................................. 446 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO ..................................................................................... 445 

VZDELÁVACIA OBLASŤ ZDRAVIE A POHYB  .................................................... 454 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA .......................................................................... 454 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 241 

VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

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

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

4. ročník – 5 hodiny týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

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

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

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

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

Ročník  1. – 8. 

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 5 Gymnázium, 7902 J Gymnázium  

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie 

vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

Predmet slovenský jazyk a literatúra je 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 nemal žiakom predkladať len hotové poznatky, ale 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 
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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). 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Jazyková zložka pre 1. – 4. ročník 

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a 

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

obohatenia človeka. Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia 

textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré sú adekvátne konkrétnej 

komunikačnej situácii 

 

Literárna zložka pre 1. – 4. ročník 
Cieľom vyučovania literárnej výchovy je sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné 

zručnosti žiakov. 

Základným princípom osnovania obsahu je rozvoj čítania ako všestranného osvojovania 

umeleckého textu. Dôraz sa kladie na postupné rozvíjanie čitateľa od naivnej úrovne 

(charakteristickej hlavne pre 1. stupeň ZŠ) cez schopnosť analyzovať sémantiku 

umeleckého textu (analytické čítanie), porozumieť jej a prenikať do znakovej podstaty 

textu. 

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. 

 

Základnou úlohou literárnej výchovy v 1. – 4. ročníku gymnázia s osemročným 

vzdelávacím programom je postupný prechod jednotlivými fázami čítania: 

čítanie so simultánnym porozumením; analýza štruktúry textu a identifikácia jeho 

významu; hodnotenie textu. 

 

Jazyková zložka pre 5. – 8. ročník 

 

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. 
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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 pre 5. -  8. ročník 

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 

 

4.1 Slovenský jazyk – poznávacie a rečové kompetencie    

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3) Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových 

javov. 

4) Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 

5) Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu. 
Analytické a syntetické zručnosti 

1) Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém. 

2) Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

Tvorivé zručnosti 

1) Napísať krátky príbeh ( vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh ). 

2) Ústne prezentovať vlastný text. 

3) Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

4) Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. 

Informačné zručnosti 

1) Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty. 

2) Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu. 

Komunikačné zručnosti 

1) Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

2) Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 

3) Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

1) Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne    

             uplatňovať suprasegmentálne javy. 

2) Reprodukovať umelecký aj vecný text ( doslovne, podrobne, stručne ) . 
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4.2 Literárna výchova – poznávacie a čitateľské kompetencie 

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať   

            a dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického   

            textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho 

významu. 

Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatickom čítaní. 

Modulovať hlas podľa zmyslu textu. 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

Analytické a interpretačné zručnosti 

Prerozprávať obsah prečítaného textu. 

Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne. 

Analyzovať umelecký text a určiť funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie  

diela, interpretovať význam diela. 

Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi. 

Tvorivé zručnosti 

Zdramatizovať básnický alebo prozaický text ( rozprávka, bájka, povesť ). 

Ilustrovať umelecký text. 

Napísať kratší prozaický útvar ( bájka, rozprávka ), básnický text. 

Informačné zručnosti 

Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 

Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

Budovať si vlastnú knižnicu. 

 

4.3 Kľúčové kompetencie predmetu slovenský jazyk a literatúra 

Komunikácia v materinskom jazyku 
Vedieť: 

- sa vyjadrovať a tlmočiť svoje myšlienky, pocity a názory ústnou a písomnou formou, 

- klásť otázky a dokázať správne odpovedať, 

- správne používať rôzne jazykové štýly, 

- viesť kritický a konštruktívny dialóg, dokázať hodnotiť literárne texty a oceňovať 

estetické   

   kvality, 

- rozvíjať si slovnú zásobu, vedieť správne používať gramatické javy, 

- rozlišovať spisovné a nespisovné výrazy a texty, 

- vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a vedieť presvedčivým spôsobom   

   argumentovať, 

- sa správať empaticky a používať jazyk pozitívnym  a sociálne zodpovedným spôsobom. 

Komunikácia v cudzom jazyku 

Vedieť: 

- využiť komunikačné zručnosti nadobudnuté v cudzích jazykoch v materinskom jazyku, 

- si uvedomovať kultúrne rozmanitosti so zameraním na medzikultúrnu komunikáciu. 

Matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií 
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Vedieť: 

- používať matematické myslenie v logických morfologických a syntaktických operáciách, 

- napísať, prečítať a používať arabské a rímske číslice.  

Kompetencia v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

Vedieť: 

- vyhľadať, zhromažďovať a spracovávať informácie, 

- používať jazykové príručky a slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty, 

- orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

Učiť sa učiť 

Vedieť: 

- si efektívne zorganizovať vlastné učenie, 

- nadobudnuté vedomosti v škole a životné skúsenosti uplatňovať v rôznych spoločenských     

  a kultúrnych súvislostiach, vo vzdelávaní a v odbornej činnosti. 

Sociálne a občianske kompetencie 

Naučiť sa: 

- porozumieť viackultúrnym a sociálno-ekonomickým rozmerom európskych spoločností  

  a spôsobu, akým je národná kultúrna identita prepojená s európskou identitou, 

- konštruktívne komunikovať v rozličných prostrediach, byť tolerantný, vyjadrovať odlišné  

  stanoviská, porozumieť im, rokovať a vyjednávať so schopnosťou vytvárať dôveru a cítiť   

  empatiu.  

 

Podnikateľské kompetencie 

Vedieť: 

- individuálne aj v tímoch prezentovať svoju prácu, 

- plánovať, organizovať, 

- riadiť, komunikovať, 

- analyzovať, 

- oznamovať, hodnotiť a zaznamenávať. 

 

Kultúrne kompetencie 

Vedieť: 

- kreatívne vyjadrovať myšlienky, skúsenosti a emócie prostredníctvom umenia, literatúry 

a médií. 

 

3.4 Štruktúra predmetu slovenský jazyk a literatúra 
I. JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

    Zvuková stránka jazyka a pravopis 

    Lexikológia 

    Morfológia 

    Syntax 

    Dejiny jazyka a jazykoveda 

II. KOMUNIKÁCIA A SLOH 

    Komunikácia ako zdroj informácií 

    Ústny a písomný prejav 

    Rozprávanie príbehov a zážitkov 

    Vlastné tvorivé písanie 

    Subjektívna a objektívna komunikácia  

III. LITERATÚRA 

     Všeobecne o literatúre  

     Základné literárne druhy 

     Základné literárne žánre 

     Kompozícia literárneho diela 
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     Štylistika literárneho textu 

     Metrika 

     Informácie o autoroch literárnych diel 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

Rozvíjať komunikačné spôsobilosti žiakov 

Ústny prejav rozvíjať: 

- formou rozhovorov a diskusií na aktuálnu tému, 

- formou interview .  

Tvorivé písanie rozvíjať: 

- prostredníctvom súboru motivačných príťažlivých činností s využitím skúsenosti, 

uplatnením   

  obrazotvornosti, pozornosti a emocionálneho precítenia učiaceho sa 

- podnietením skúmať vlastné tvorivé možnosti s možnosťou využitia a posilnenia  

   medzipredmetových vzťahov v rámci tvorivého písania. 

V nižších ročníkoch by mala prevládať uvedomeno-praktická metóda, ktorá integruje 

učenie sa návykom a uvedomené učenie, vylučuje nefunkčné teoretizovanie, zameriava sa 

na rozumovú, vôľovú a citovú stránku osobnosti žiaka. V zmysle zásad komunikatívneho 

vyučovania, vhodnej motivácie, jednoznačnej identifikácie reči a prirodzenej sémantizácie 

vyučovanie sa zameriava na prax, vyžaduje od žiakov aktívne pracovať: reagovať na 

podnety a vytvárané situácie, čiže riešiť problémy. 

        

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 lexikálnych jednotiek a gramatických javov. 

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 prirodzené pre reč daného veku 

žiakov. Podobne je dôležité, aby žiak hral vlastnú úlohu, nie úlohu dospelých, a takto sa 

naučil verbálne a neverbálne správať v rozličných situáciách týkajúcich sa jeho osobného 

života. 

Ďalšou podmienkou rečovej komunikácie je jednoznačná identifikácia reči: porozumenie 

reči partnera, porozumenie textu, presnému významu lexikálnych jednotiek a pod. 

Komunikatívny prístup vo vyučovaní vyžaduje prirodzenú sémantizáciu reči. To 

znamená, že aj lexikálne jednotky, aj potrebné gramatické javy treba znázorňovať 

a nacvičovať v reálnych situáciách, nie izolovane. 

 Štvrtou, veľmi 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. 

V zmysle kritéria dlhodobosti sa gramatické javy nevyučujú lineárne podľa opisnej 

gramatiky slovenského jazyka, ale špirálovite. Po určitých intervaloch a podľa potreby je 

nutné vrátiť sa k osvojeným jazykovým prostriedkom s cieľom ich využívania v nových 
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kontextoch. Aj v zložke literárna komunikácia je potrebný komunikatívny prístup. 

Ťažiskom práce s literárnymi textami je spoznávanie komunikatívnych prvkov 

v literárnych ukážkach, pozorovanie a estetické vnímanie literárneho textu ( reprodukcia 

obsahu literárneho textu, dramatizácia, hodnotenie a pod. ), utváranie návykov potrebných 

na čítanie slovenskej poézie a prózy. 

 

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: gramatického, sociolingvistického, 

pragmatického, resp. iných aspektov jazyka. 

Demonštrácia rolovej hry: učiteľom, vopred pripravenými žiakmi, v učebnici atď., ktorú 

majú žiaci napodobňovať. Sem patria aj krátke jazykové modely, stručné znázornenie 

jazykového javu ( vzory ), minidialógy alebo ustálené rečové zvraty a panely.  

Prezentácia dialógu alebo rozprávania pre pasívnu recepciu: predčítanie, počúvanie 

zvukovej nahrávky a pod. 

Prednes dialógu alebo rozprávania: predvedenie osvojených vedomostí alebo pripravených 

textov žiakmi v skupinách alebo individuálne doslovnou reprodukciou. 

Hlasné čítanie. 

Kontrola žiackych prác, ústnych prejavov atď. 

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 vzorových viet a dialógov a iné mechanické aktivity. 

Písanie na diktát. 

Odpisovanie ( z tabule, z učebnice a pod. ) 

Opakovanie vrátane opakovania formou testu. 

Testovanie ako forma merania učebných výsledkov žiakov. 

Zmysluplný ( nie mechanický ) dril: drilové aktivity vyžadujú od žiakov výber spomedzi 

rozličných informácií. Táto aktivita nie je totožná s činnosťou výmeny informácií podľa 

určenej postupnosti.         

Čiastočne riadené, resp. kontrolované techniky 

Brainstorming. 

Vyrozprávanie príbehov ( najmä žiakmi ): na základe textov. 

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 obrázkov, pohľadníc a pod. 

Prenášanie informácií: z jednej formy rečovej činnosti do druhej, napríklad napísanie 

obsahu vypočutého textu alebo diagramu, tabuľky apod. 

Príprava: učenie sa žiakov, tiché čítanie, samostatná práca s učebnicou, pracovným 

zošitom, príprava na prednes v dvojiciach, príprava počúvania s porozumením a pod. 

 

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 
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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. 
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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. 

- pracovné zošity 

- jazykové príručky 

- encyklopédie 

- náučné slovníky 

- mapy slovných druhov 

- odborné časopisy, literárne texty, obrazový materiál 

- internet, DVD prehrávač, zvukové nahrávky, video 

- exkurzie, filmové a divadelné predstavenia, besedy 

 

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 8. 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 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. 

Príma: Jazyk a sloh: TC: Zhovárame sa a diskutujeme.  Ako tvoríme slová. Svet je plný 

zaujímavých vecí (statický opis).  Svet v pohybe (dynamický opis).  Nielen ľudia, aj vety 

tvoria príbehy. Informujeme presne a pútavo. Literatúra: TC: Ľudová slovesnosť. Básne. 
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Piesne. Balady. Bájky. Báje. Zo života detí. Dobrodružná literatúra. Detektívna 

literatúra. Rozhlasová hra. 

Sekunda: Jazyk a sloh: TC: A/ Komunikačné situácie (asertívna a efektívna 

komunikácia), B/ Komunikácia v spoločnosti (Príhovor (prívet) – uvítací, záverečný; 

prednášanie príhovoru), TC Slová cudzieho pôvodu (Hráme fair play). TC Opakovanie 

učiva o číslovkách (Malý princ – Siedma planéta bola Zem). Literatúra: TC: Poézia: 1) 

Báseň, 2) Populárna pieseň (úvahy o potrebe lásky a pochopenia medzi ľuďmi, zamyslieť 

sa nad zmyslom života). TC Detský hrdina v literatúre (Ľ. Suballyová: O medailách 

a pomarančoch, G. Futtová: Poškoláci, K. Uhrík: Machova svorka, M. Hlušíková: Srdce 

v ofsajde, J. Babarík: Mobil, H. Košková: prekvapenie s vranou – nastolenie rôznych 

problémov a ich riešenie, vzťahy, postoje a pod.).  

Tercia: Jazyk a sloh: TC Úvaha (Každý je kováčom svojho šťastia – zamýšľanie sa nad 

mravnými, spoločenskými, vedeckými alebo umeleckými problémami). TC Príslovkové 

určenie spôsobu a príčiny (Prečo sa musí chodiť do školy – inteligenčný kvocient, typy 

temperamentu).  Literatúra: TC Zo života mladých ľudí (Antoine de Saint Exupéry: Malý 

princ, Margita Figuli: Tri gaštanové kone - pohľad na život a hodnoty človeka). TC 

Dievčenský román (Lucy Maud Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu). TC Denník 

(Sue Towsendová: Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla, Louis Rennison: Denníky 

Georgie Nicolsonove - zachytenie osobných a spoločenských udalostí ). TC Vedecko-

populárna literatúra (Matej Bel: Zvolenská stolica, Matúš Kučera: Konštantín a Metod, 

Vojtech Zamarovský: Slová, slová, slová, Jana Skladaná: Slová z hlbín dávnych vekov - 

vecné informácie a estetický zážitok). TC Literatúra faktu (Erik Newth: Všetko sa skladá 

z atómov, Laco Zrubec: Zomrel dva razy, František Gel: Premožiteľ neviditeľných dravcov 

-  poznávacia funkcia a fikcia autora). 

Kvarta: Jazyk a sloh: TC Vzťahy medzi slovami (Kriminalita okolo nás). TC Slová podľa 

pôvodu (Viete, čo je tunning?). TC Slová podľa dobového výskytu (Od kameňa po 

papier, od brka po displey). TC Zámená a číslovky (Prečo študovať v zahraničí?).   . 

Literatúra: TC Poézia (pohľad na život a hodnoty človeka podľa ukážok). TC Román zo 

života mladých ľudí (Victor Hugo: Bedári, František Hečko: Červené víno, Dušan Dušek: 

Dvere do kľúčovej dierky, Roman Brat: Mordovisko – citový život dospievajúcej mládeže 

v minulosti a dnes; porovnanie problémov mladých ľudí v minulosti a v súčasnosti). TC 

Dievčenský román a román vo forme denníka (Charlotte Brontéová: Jana Eyrová, Jana 

Šimulčíková: Dievča s bocianími nohami, Jaqueline Wilsonová: Dieťa zo smetiska, Zuzka 

Šulajová: Džínsový denník - zameranie na dievčatá a ich problémy). TC Tragédia 

(William Shakespeare: Romeo a Júlia, klasická kompozícia tragédie, premiéra, repríza, 

derniéra). 

Úvodné motivačné texty k jednotlivým TC, texty cvičení  - práca s informáciami, besedy 

na rôzne témy, tvorba postojov; rozvoj osobnostnej, sociálnej a mravnej oblasti žiaka. 

 

 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. 

 

Príma:  Jazyk a sloh: TC: Svet je plný zaujímavých vecí (statický opis).  Svet v pohybe 

(dynamický opis).  Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy.  Literatúra:  TC: Bájky. Báje. Zo 

života detí. Dobrodružná literatúra. Detektívna literatúra.  

Sekunda: Jazyk a sloh: TC Základné číslovky ( Stavby s hlavou v oblakoch). TC 

Dynamický opis (Najstarší zákusok v dejinách). TC: Vznik a vývin písma (klinové 
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písmo, hieroglyfy, znakové písmo, grécka abeceda, latinka - popísať vznik písma a jeho 

vývin, používanie rôznych druhov písma). Literatúra: TC  Detektívka, western, 

robinsonáda (historické a dejinné udalosti vo svetovej literatúre, filmová podoba 

literárnych predlôh). 

Tercia: Jazyk a sloh: TC Opakovanie slovies (Najväčší vynálezcovia, akí kedy žili). TC 

Častice (Čokoláda na lekársky predpis?). TC Podmet, prísudok a vetný základ (Po 

stopách cestovateľa – poznatky zo života Marca Pola). TC Príslovkové určenie 

(Neobyčajné miesta na Zemi – Veľkonočný ostrov, kráterové jazero v Oregone, Veľký 

čínsky múr, pyramídy v Egypte, Koloseum). Literatúra:  TC  Denník (Sue Towsendová: 

Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla, Louis Rennison: Denníky Georgie 

Nicolsonove – poznávanie spôsobu života mladých ľudí vo svetovej literatúre).TC 

Vedecko-populárna literatúra (Matúš Kučera: Konštantín a Metod, Vojtech Zamarovský: 

Slová, slová, slová, Jana Skladaná: Slová z hlbín dávnych vekov - vecné informácie 

o poznatkoch z iných kultúr a ich histórie). TC Literatúra faktu (Erik Newth: Všetko sa 

skladá z atómov, Laco Zrubec: Zomrel dva razy, František Gel: Premožiteľ neviditeľných 

dravcov – informácie o známych osobnostiach). 

Kvarta: Jazyk a sloh: TC Obohacovanie slovnej zásoby (Lietadlo). TC Vetné členy 

(Objavujeme Európu). TC Základné vetné členy (Ako hovoria Európania?). Literatúra: 

TC Historický román (Christian Jacq: Rames Syn svetla, Heinrich Scott. Priamov poklad 

– priblíženie života v starovekých kultúrach). 

Úvodné motivačné texty k jednotlivým TC, texty cvičení  - práca s informáciami, besedy 

na rôzne témy, poznávanie odlišných kultúr; rozvoj solidarity a tolerancie. 

 

 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.  

 

Príma: Literatúra: TC: Zo života detí. Dobrodružná literatúra. Detektívna literatúra. 

Rozhlasová hra. 

Sekunda: Jazyk a sloh: TC – Odkiaľ máme písmo ( práca s internetom; vyhľadávanie 

obrázkov do powerpointovej prezentácie; vyhľadávanie územia medzi riekami Eufrat 

a Tigris pomocou Google Earth ). Literatúra: TC Rozhlasová hra ( J. Bodnárová: Starec 

a počítačový chlapec – generačné rozdiely, využívanie výpočtovej techniky). TC Filmové 

umenie (technické vizuálnoauditívne  umenie).  

Tercia: Jazyk a sloh: TC Opakovanie prídavných mien (Náš mobilný svet prestáva byť 

skutočne mobilný? – podoby súčasnej komunikácie). TC Frazeologizmy (Nedajte sa chytiť 

do žiadnych sietí – internet ako zdroj informácií). TC Výťah ( Murova internetová čitáreň 

– vyhľadávanie informácií o knihách pre mládež).  

Kvarta: Jazyk a sloh: TC Jazykové štýly (Pohľadnica či esemeska?). 

Úvodné motivačné texty k jednotlivým TC, texty cvičení  - práca s informáciami, besedy 

na rôzne témy týkajúce sa masmédií, utváranie vlastných kritických postojov, orientácia 

v ponuke. 

 

 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. Vytvára 

u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam prírody, staviteľstva, 

ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 
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Príma: Literatúra: TC: Ľudová slovesnosť. Básne.  Piesne. Balady. Zo života detí. 

Sekunda: Jazyk a sloh: TC Radové a násobné číslovky (významní slovenskí športovci). 

Literatúra: TC Detský hrdina v literatúre (J.G.Tajovský: Do konca, J.C.Hronský: Do 

školy, M. Kukučín: Z teplého hniezda – poznávanie spôsobu života na slovenskej dedine 

v minulosti).   

Tercia: Jazyk a sloh: TC Skloňovanie slova pani (Tam, kde je história, sú i legendy). TC 

Frazeologizmy  (krátke formy ľudovej slovesnosti; frazeologizmy v slovenskom jazyku). 

TC Príslovkové určenie miesta a času (Pamiatky UNESCO na Slovensku). Literatúra: 

TC Lyrická poézia(ľudová pieseň, poloľudová pieseň). TC Epická poézia (Samo 

Chalupka: Mor ho!, P. O. Hviezdoslav: Rastislav - historické obdobia našich dejín). TC 

Denník (Móric August Beňovský: Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského - 

osobné a spoločenské udalosti). TC  Vedecko-populárna literatúra (Matej Bel: Zvolenská 

stolica, Matúš Kučera: Konštantín a Metod). 

Kvarta: Jazyk a sloh: TC Jazykové štýly (O reči). TC Spoluhlásky (Deň pamiatky 

zosnulých). TC Neživotné podstatné mená mužského rodu (Harlekýn z Oľšavky, 

Kremnické gagy). TC Slovenčina ako národný jazyk (Nárečia). Literatúra:  TC Poézia 

(poznávanie tvorby slovenských spisovateľov; tematické zameranie na spoločenské 

problémy súvekého Slovenska – štúrovci, Hviezdoslav, Krasko). TC Historický román 

(Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej, Vladimír Ferko, Andrej Ferko: Ako divé husi). TC 

Román zo života mladých ľudí (František Hečko: Červené víno - problémy mladých ľudí 

v minulosti). TC Komédia (J.G.Tajovský: Ženský zákon – obraz života slovenskej dediny 

v minulosti). 

Úvodné motivačné texty k jednotlivým TC, texty cvičení  - práca s informáciami, 

rozhovory na rôzne témy (významné osobnosti z rôznych oblastí kultúry a histórie 

Slovenska, zvyky a obyčaje, folklórne tradície, ľudová slovesnosť, nárečia a pod.)   

   

 Dopravná výchova – učí jedinca riešiť a vyhodnotiť dopravné situácie, správaniu sa 

v cestnej doprave . 

 

Príma: Jazyk a sloh: TC: Ako tvoríme slová (Tvorenie slov odvodzovaním, skladaním). 

Dynamický opis. Ja-/On- rozprávanie. Priama reč. 

Sekunda: Jazyk a sloh: TC Opakovanie učiva o prídavných menách (Nahradia vlaky 

lietadlá? – kultúra cestovania).   

Tercia: Jazyk a sloh: TC Združené pomenovania (S cestovnou taškou; dopravné značky). 

Úvodné motivačné texty k jednotlivým TC, texty cvičení (práca s informáciami, kultúra 

cestovania, dopravné prostriedky, bezpečnosť na cestách). 

  

Environmentálna výchova – ponúka žiakom poznatky týkajúce sa ochrany životného 

prostredia, prináša im informácie zo života v prírode, učí ich 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. 

 

Príma:  Jazyk a sloh: TC: Svet je plný zaujímavých vecí (statický opis). Svet v pohybe 

(dynamický opis).  Literatúra: TC: Báje. Zo života detí. Dobrodružná literatúra. 

Sekunda: Jazyk a sloh: TC Slová podľa dobového výskytu (Náš nový priateľ – šport). TC 

Opakovanie učiva o prídavných menách (Nahradia vlaky lietadlá?). TC Určité 

a neurčité číslovky ( Jeme málo či veľa?). TC Spojky ( Medvede z pôrodníc). TC 

Opakovanie učiva o jednoduchej vete ( Zubný kaz – choroba alebo nedbanlivosť). TC 



 

 

 254 

Slovesná a neslovesná jednočlenná veta ( Čo majú delfíny a netopiere spoločné). 

Literatúra: TC Detský hrdina v literatúre (K. Uhrík: Machova svorka – vzťahy ľudí 

k domácim zvieratám). TC Dobrodružstvo v literatúre (R. Kipling: Kniha džunglí, J. 

London: Volanie divočiny – poznávanie života zvierat, vzťahy ľudí a zvierat, pestovanie 

kladného vzťahu k zvieratám). Tercia: Jazyk a sloh: TC Diskusia (Aká je budúcnosť 

plastov?). TC Zvieracie podstatné mená mužského rodu (Slovenčina v ríši zvierat). TC 

Cudzie nesklonné podstatné mená (Papagáj kakadu). TC Číslovky (Za jednorázové obaly 

platíme dva razy). TC Združené pomenovania (S cestovnou taškou – dopravné 

prostriedky vo vzťahu k životnému prostrediu). TC Príslovkové určenie miesta a času (O 

mieste, kde vládnu živočíchy a človek je len pozorovateľom – Galapágy, chránený národný 

park, UNESCO). Literatúra:  TC Prírodná poézia (P.O. Hviezdoslav: Pozdrav, Maša 

Haľamová: Vyznanie – vzťah k prírode v lyrickej poézii).  

Kvarta: Jazyk a sloh: TC Interpunkčné znamienka (Keď nájdete zraneného...). TC 

Výkladový slohový postup (Čo je životné prostredie?). 

Úvodné motivačné texty k jednotlivým TC, texty cvičení  - práca s informáciami, 

rozhovory na rôzne témy (ochrana a tvorba životného prostredia, život v prírode, 

kresťanský pohľad na environmentálne problémy).   

 

 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. 

 

Príma: Jazyk a sloh: TC: Informujeme presne a pútavo (projekt: Galéria literárnych 

postáv). 

Sekunda: Jazyk a sloh:  TC Umelecký opis – individuálny projekt a jeho prezentácia na 

tému: Miesto, ktoré mám rád; skupinový projekt Kalendár – súbor umeleckých opisov na 

každý mesiac v roku. Jazyková zložka - TC Slovná zásoba - výskumná téma : Slovník 

cudzích slov (výskyt slov cudzieho pôvodu v texte); Zastarané slová ( výskyt zastaraných 

slov u staršej generácie). TC Odkiaľ máme písmo (krátka prezentácia o vývine písma).  

Tercia: Jazyk a sloh: TC Slávnostný prejav (napísanie a prezentácia – rečnícky prejav). 

TC Rozprávanie (tvorba komixu; práca vo dvojiciach). 

Kvarta: Jazyk a sloh: TC Výklad (spracovať a prezentovať krátky výklad).TC Jazykoveda 

(výskumná úloha, práca v skupinách, prezentácia). 

 
Ročník 5. 6.  7.   8. 

     

Jazyková komunikácia: počet hodín týždenne 1 1   1   2 

Jazyková komunikácia: počet hodín ročne 33 33  33  60 

     

Komunikácia a sloh: počet hodín týždenne 1 1  1   1 

Komunikácia a sloh: počet hodín ročne 33 33 33  30 

     

Literatúra: počet hodín týždenne 2 2 2 2 

Literatúra: počet hodín ročne 33 33 33 30 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

 

Žiaci sú klasifikovaní známkou v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011.  

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, 

sloh a literatúra. 
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Predmetom klasifikácie v predmete slovenský 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. 

Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v predmete slovenský jazyk a literatúra sa hodnotí 

v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami: 

- celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

- schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických, 

- schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie     

problémových úloh, príp. projektov, 

- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

- schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom 

informačných a komunikačných technológii, 

- schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

- kvalita výsledkov činnosti, 

- 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 učiť. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete slovenský jazyk a literatúra 

klasifikujú podľa kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia: 

 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 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, 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 
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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 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 

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  

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 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. 

 

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 –  olympiády, literárne a recitačné súťaže. 
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Diktáty (1. - 4. roč.): 

 

Ročník Počet Zameranie  Rozsah  

 

1. 

 

4 

 opakovanie učiva zo základnej školy 

 záverečné opakovanie učiva z 1. 

ročníka 

 opakovanie učiva z 1. ročníka na 

začiatku 2. ročníka 

 záverečné opakovanie učiva z 2. 

ročníka 

 opakovanie učiva z 2. ročníka na 

začiatku 3. ročníka 

 záverečné opakovanie učiva z 3. 

ročníka 

 opakovanie učiva z 3. ročníka na 

začiatku 4. ročníka 

 záverečné opakovanie 1. – 4. ročníka 

 prídavné mená 

 slovesné spôsoby 

 cudzie slová 

 číslovky 

 podstatné mená mužského rodu: 

zvieracie 

 neživotné zakončené na -r, -l 

 interpunkcia 

jednoduché súvetie 

61 – 70 

plnovýznamových 

slov 

 

2. 

 

4 

71 – 80 

plnovýznamových 

slov 

 

3. 

 

4 

81 – 90 

plnovýznamových 

slov 

 

4. 

 

4 

91 – 100 

plnovýznamových 

slov 

 

Písomné práce (1. – 4. roč.): 

- 2 v každom ročníku 

- zameranie:   statický opis 

    rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba) 

    umelecký opis 

    charakteristika osoby 

    slávnostný prejav 

    životopis 

    výklad a úvaha 

Písomné práce (1. – 4. roč.): 

- 2 v každom ročníku 

- zameranie:beletrizovaný životopis 

umelecký opis 

charakteristika osoby 

úvaha 

výklad 

diskusný príspevok 

rozprávanie 

slávnostný prejav 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE KONTROLNÝCH SLOHOVÝCH PRÁC  

Hodnotenie úvahy 

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

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

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

-  dodržanie témy  

-  aktualizácia  

-  používanie hodnotiacich prvkov na úrovni zodpovedajúcej úrovni veku žiaka  

-  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)  
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-  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)  

-  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)  
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-  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. 

 

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  
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-  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  

-  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, aforizmov  

-  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 – 7 chýb.................. 3 (dobrý) 
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8 – 10 chýb................ 4 (dostatočný) 

11 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) 

 

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. 

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. 

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 132 vyučovacích hodín 

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

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

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

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

Ročník  1. – 8. 

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 5 Gymnázium, 7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelávanie  

Vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard z anglického jazyka pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úroveň 

A1 - 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 

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 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, 
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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, 

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. 

Charakteristika ovládania anglického 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 anglického 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 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. 
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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, 

 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. 

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  
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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. 

 

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 
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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 na úrovni B2 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. 

 

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. 
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Žiak na úrovni B2 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 
 

Žiak na úrovni B2 dokáže: 

 prispôsobiť  svoj  prejav,  svoje  vyjadrovacie  prostriedky  situácii  a  príjemcovi  

jazykového prejavu a zvoliť si vhodnú úroveň formálnosti, ktorá zodpovedná 

daným okolnostiam; 

 zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby 
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sa ujal slova; 

 komunikáciu začať, udržať a ukončiť ju pomocou účinného striedania sa s 

partnerom; 

 rozvinúť zrozumiteľný opis alebo rozprávanie, pričom rozvinie hlavné kompozičné 

zložky a doloží ich adekvátnymi podrobnosťami a príkladmi; 

 efektívne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi 

jednotlivými myšlienkami; 

 celkom plynulo komunikovať s rodenými hovoriacimi do takej miery, že 

komunikácia nie je zaťažujúca pre žiadnu zo zúčastnených strán; 

 spoľahlivo odovzdávať podrobné informácie 

 

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: 
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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;  

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: 
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 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 

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;  
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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, 

 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 
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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 

 

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 
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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, 

 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. 
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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. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

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,  multimédiá (CD, DVD) a  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. 

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 re_Curriculum_April2011.pdf. ISBN 978-086355-653-1. 

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. 

Okrem 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 6. a v 7. 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: 

- 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.  

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
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://clients.squareeye.net/uploads/eaquals2011/documents/EAQUALS_British_Council_Core_Curriculum_April2011.pdf
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8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

 

V súlade s Inovovaným 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. 

Učebnica Challenges 1  

 

Multikultúrna výchova 

Module 2 – Cvičenie: Naprieč kultúrami 1 – Národné športy rôznych krajín sveta – téma: 

reflexia vlastnej kultúrnej identity 

Module 4 - Naprieč kultúrami 2 – Školské dni (Kamerun, Mexiko, Austrália) téma: 

multikultúrna diverzita 

Module 6 – Naprieč kultúrami 3 – Národnosti žijúce v Spojenom Kráľovstve  - téma: 

medziľudské vzťahy, korektné vzťahy s blízkym okolím 

 

Ochrana života a zdravia 

Module 2 – Cvičenie – téma: rozmanité pohybové činnosti – 5 Jedlo pre športovcov – 

téma: výživový režim 

Module 3 – Riziko – 7 Hasiči, 8 Bezpečnosť na 1. mieste -  téma: ochrana proti požiarom 

Module 7 – Televízia 21- Záchranná akcia téma: prežitie v extrémnych podmienkach  

Module 6 – Expedície – 18 Hmla – téma: pobyt v prírode a jej ochrana  

 

Environmentálna výchova 

Module 5 – Počasie – téma: ovzdušie (klimatické zmeny) 

Module 8 – Pomáhanie – téma: odpady a spôsoby hospodárenie s odpadmi 
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Mediálna výchova 

Module 7 – Televízia – 19 Minulý týždeň v TV – téma: vplyv médií na utváranie mienky  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Module 1 – Výzva – Bez hraníc – téma: solidarita s postihnutými (hendikepovanými  

ľuďmi) 

Module 8 – Naprieč kultúrami 4 – Unicef  - téma: spoznávanie ľudí a medziľudské vzťahy 

Module 9 -  Pomáhanie – téma: medziľudské vzťahy, komunikácia (utváranie dobrých 

medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu). 23 Zvieratá v ohrození, 27 Tímová práca 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Pripravme sa -  B  Tvoja rodina – téma: moja rodina (rodostrom), D Tvoja škola – téma: 

škola, okolie školy 

Module 10 – 29 Bláznivé festivaly –téma: tradičná nehmotná kultúra: spoločenské 

praktiky, zvyky, rituály a slávnostné udalosti rôznych krajín (Austrália, Anglicko, Florida, 

Španielsko) v porovnaní so Slovenskom 

 

Učebnica Challenges 2 

Multikultúrna výchova 

Učebnicu Challenges 2 možno považovať za multikultúrnu, pretože hlavné postavy, 

ktorých každodenný život tvorí dejovú líniu učebnice sú rôznych národností i rás (Škót, 

Španielka, Angličan, Kanaďan) téma: poznanie kultúr blízkeho okolia, spolupráca s ľuďmi 

z iných sociálnych skupín 

Module 1 – Náš svet – Londýnčania rôznych národností (Tania –Jamajčanka, Rachel – 

Írka,           Adam – Poliak, Zeki – Turek) 

Naprieč kultúrami 1 – Írsko 

Module 2 -  Susedia – 4 Londýnčania – téma: Londýn - kozmopolitné mesto, východný 

Londýn, Čínske mesto, Bangladéšska komunita 

Module 3 – Životné príbehy - Naprieč kultúrami – Život v 50. rokoch vo VB a USA 

Module 6 – Prázdniny – 17 – zimné rekordy – téma: - strereotypy a predsudky, poznávanie 

kultúr, medzikultúrna tolerancia ; 18 Polročné prázdniny: Eurostarom do Paríža – téma: 

medzikultúrna tolerancia 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Module 1 – Náš svet – 1 V kontakte – téma: komunikácia s najbližšími prostredníctvom 

SMS, internetu) 

Module 10 – Víťazi – 29 Lámači rekordov – téma: sebapoznávanie a seba prijatie, 

psychohygiena 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Module 1 – Náš svet – Naprieč kultúrami 1 – Projekt o Slovensku – téma: objavujeme 

Slovensko, výber pamätihodností Slovenska 

Module 3 – Životné príbehy – Naprieč kultúrami 2 – Projekt o detstve našich predkov – 

téma: moja rodina (rodostrom, tradície) 

Module 5 – Výzor – Naprieč kultúrami 3 – Tradičné oblečenie v Japonsku(kimono), 

Škótsku (kilt), Bolívii, Ekvádore a Peru(pončo) – téma: tradičná hmotná kultúra – 

odev(kroje) 

Module 7 –  – Naprieč kultúrami 4 – Umelci – svetové tance (flamengo, kazačok, limbo 

a africké tance v maskách, Mali)  téma: ľudové piesne a tance 
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Module 9 – Štýl – 26 Kultúra mladých : tínedžeri v Belfaste- tradičná ľudová  kultúra – 

odev, spoločenské praktiky ; 

          Naprieč kultúrami 5 – Tradičné domy v Írsku(kamenné chalupy so slamenou 

strechou ), Japonsku(tatami), Amerike(vigvamy) a Mongolsku (jurty) – téma: tradičná 

hmotná kultúra – ľudové staviteľstvo 

Učebnica Challenges 3 

Environmentálna výchova  

Module 10 – Objavy – Pompeje 

 

Multikultúrna výchova 

Module 1 – Školy - Internátne školy – Eton, Roedean. 

Module 5 – V pohybe – Naprieč kultúrami – Nomádi. 

Module 7 – Ľudia – Naprieč kultúrami – Dozrievanie (ako sa vo svete oslavuje vstup do 

dospelosti) 

 

Ochrana života a zdravia 

Module 3 – Zdravie (slovná zásoba), 7 Choroby – História chorôb, 8 Mýty o zdraví (pravda 

a lži o zdravom životnom štýle), 9 Cítiť sa pod psa (slovná zásoba), Naprieč kultúrami – 

Exotické jedlá 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Module 3 – Zdravie – Naprieč kultúrami – Prieskum (projekt) 

Module 4- Mestá – 12 V meste (vedieť požiadať o informáciu) 

Module 7 – Ľudia – 19 Problémy, 20 Generačné rozdiely (rozdiely medzi rodičmi a deťmi) 

Module 8 – Hudba – 24 – krátka prezentácia o hudbe 

Module 10 – Objavy – 30 – Prekvapenie (ponuky a žiadosti) 

 

Ľudské práva 

Module 8 – Hudba – 24 – Pieseň – krátka prezentácia o hudbe 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Module 1 – Školy – Moja ideálna škola (tvorba projektu) 

Module 5 – V pohybe – Naprieč kultúrami – Zaujímavé miesta pre turistov v našej krajine 

(príprava projektu) 

Module 7 – Ľudia – Naprieč kultúrami – Oslava (príprava projektu)  

Module 8 – Hudba – 24 Pieseň (krátka prezentácia) 

Module 9 – Knihy – Naprieč kultúrami – Rozprávka (projekt) 

 

Mediálna výchova 

Module 2 – Talent- Písanie e-mailu (priateľovi do anglicky hovoriacej krajiny) 

Module 6  Filmy – Bond, James Bond, 17 Chyby vo filmoch, 18 Dlhá rozlúčka, Recenzia 

filmu 

Module 8 – Hudba – 22 História popu, 22 Tvorcovia hudby 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Module 4 – Mestá – 11 Norwich (prehliadka mesta) 

Module 9 – Knihy – Naprieč kultúrami – Indická ľudová rozprávka 

Medzipredmetové vzťahy s predmetom: 

Biológia   2. ročník – Človeka jeho telo (časti ľudského tela) 

 2. ročník – Zdravie a život človeka  
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Geografia 1. ročník – Austrália a Oceánia 

1. ročník – Amerika – povrch, rieky, jazerá, podnebie, sídla Ameriky, Kanada,      

         USA 

3. ročník – Európa (názvy krajín a miest EÚ)  

Informatika    1. ročník -  Komunikácia prostredníctvom IKT (písanie e-mailu) 

                       1. ročník -  Informácie okolo nás (hľadanie informácií na internete a ich 

spracovanie do projektov) 

2. ročník - Imagine  

Matematika    1. ročník – Počtové výkony s prirodzenými číslami (základné číslovky, 

sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) 

Fyzika    1. ročník – Jednotky objemu, hmotnosti a dĺžky (názvy jednotiek) 

 

 

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 
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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 

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 
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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  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: 
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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 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– 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 

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

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

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

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

Ročník  1. – 8. 

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  
7902 5 Gymnázium, 7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie 

vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka pre úplné stredné všeobecné 

vzdelávanie, úroveň A1 až 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 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: 
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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, správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách 

a dodržiavanie konvencií slušnosti, rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi 

zvyklosťami, postojmi a životnými hodnotami v nemecky 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. 

 

Charakteristika ovládania nemeckého 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. 
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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 nemecký 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 

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 budeme akceptovať a zachovávať ľudské 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).  
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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), 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 esejach.   

 

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. 
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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).  

  

Žiak na úrovni B2 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. 
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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. 

 

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. 

 

Žiak na úrovni B2 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 usporiadanie 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 
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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, 

 zasiahnuť 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. 

 

Žiak na úrovni B2 dokáže: 

 prispôsobiť  svoj  prejav,  svoje  vyjadrovacie  prostriedky  situácii  a  príjemcovi  

jazykového prejavu a zvoliť si vhodnú úroveň formálnosti, ktorá zodpovedná daným 

okolnostiam; 

 zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby sa 

ujal slova; 

 komunikáciu začať, udržať a ukončiť ju pomocou účinného striedania sa s partnerom; 

 rozvinúť zrozumiteľný opis alebo rozprávanie, pričom rozvinie hlavné kompozičné 

zložky a doloží ich adekvátnymi podrobnosťami a príkladmi; 

 efektívne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi 

jednotlivými myšlienkami; 

 celkom plynulo komunikovať s rodenými hovoriacimi do takej miery, že komunikácia 

nie je zaťažujúca pre žiadnu zo zúčastnených strán; 

 spoľahlivo odovzdávať podrobné informácie. 

KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ ČINNOSTI A STRATÉGIE 

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 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 esejach. Na podporu tvorivosti a tímovej práce  

využívame metódu  brainstormingu a metódu Philips 66. 
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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; 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: 
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 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  

 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 

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

ÚSTNY PREJAV 

Ústny prejav - dialóg 

Žiak dokáže: 

 , čo sa mu páči a čo nie; 

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

Ústny prejav - monológ 

Žiak dokáže: 
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 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 každodenného 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, 

 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 
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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 

 

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, 



 

 

 295 

 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, 

 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. 
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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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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 B2. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu nemecký jazyk v iŠkVP 

nemení. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sk.pdf
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8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

 

Multikultúrna výchova 

Téma: Rozvinutie schopnosti analyzovať a triediť informácie o kultúrach 

1. ročník  (príma) – L 3 – Toto robia priatelia spolu (voľnočasové aktivity detí z rôznych 

krajín sveta, nemecky hovoriace krajiny) 

1. ročník  (príma) – L 7 – Môj brat je jednoducho super! (tanečníci z Berlína) 

2. ročník (sekunda) – L  14 Mníchov pre mladých.  

3. ročník (tercia)  - L 15 To je Berlín  

3.ročník (tercia) – L 22 Sme super tím – futbalisti rôznych národností v jednom tíme 

 

Téma: Prehĺbenie poznania kultúr blízkeho okolia 

1. ročník  (príma) – L 3 – Toto robia priatelia spolu (voľnočasové aktivity detí z rôznych 

krajín sveta, nemecky hovoriace krajiny) 

1. ročník  (príma) – L 7 – Môj brat je jednoducho super! (tanečníci z Berlína) 

 2. ročník (sekunda) –  L 18 -  Výlet do Rakúska a Švajčiarska.  

                                     L 13 – Kati príde budúci piatok. (cestovanie)  

 3. ročník (tercia) – L 21 Oktoberfest 

3. ročník (tercia) –L 21 Môj obľúbený sviatok 

3. ročník (tercia) – L 23 Zámky lásky 

 

 4. ročník (kvarta) – L 28 Obľúbené miesto Kolín 

         - L 30 Známe mestá a miesta 

         - L 33 Súťaže pre mladých hudobníkov 

Slávnosti, sviatky a ich dejiny.  

 5. ročník (kvinta) – Doplnok k 4. modulu – Kroje v nemecky hovoriacich krajinách. 

 5. ročník (kvinta) – L 18 – Nemecko v roku 1900. 

 5. ročník (kvinta) – Doplnok k 5. modulu – Vzdelávanie v nemecky hovoriacich krajinách. 

 6. ročník  (sexta) – Doplnok k 6. modulu -  Zaujímavosti o nemecky hovoriacich krajinách. 

 

Téma: Rozvinutie argumentácie pri prezentácii vlastných názorov a postojov 

1. ročník (príma) – L 4 – Simon má rád informatiku (čo majú/nemajú žiaci radi) 

1. ročník (príma) – L 6 – Životný štýl slovenských tínedžerov (názory, postoje) 

3. ročník (tercia) – L 20 – Typické pre chlapcov a dievčatá 

3. ročník (tercia) – L 19 Riešenie problému – Príspevok do diskusného fóra 

 

 Téma – podnietenie snahy o korektné vzťahy s blízkym okolím 

 3. ročník (tercia) – L16 – Lukasov profil. Bývanie.  

  

Téma: Rozvinutie uvedomelej reflexie vlastnej kultúrnej identity 

1. ročník (príma) – L 3 – Toto je moja krajina (predstavenie rodnej krajiny) 

4.ročník (kvarta) L 29 Čo sa ti páči v tvojom meste? 

 

Mediálna výchova 

Téma: Schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií a ich produktmi 

3. ročník (tercia) – L 24 Internetová škola  

 1.-6. ročník (príma-sexta) – schopnosť selektovať informácie z počutého textu a pri 

pozeraní videa v nemeckom jazyku, písanie E-mailov a chatovanie  
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Téma: Schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

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

3.ročník – tercia  L 15 – Koncert bol výborný. 

 6. ročník (sexta) – L 21 – Výborný film (hodnotenie kvality filmovej produkcie) 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Téma: Rozvíjanie základných schopností dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti 

1..-6. ročník (príma-sexta) – 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 

1. ročník  (príma) – L 3 – Toto robia priatelia spolu (voľnočasové aktivity detí z rôznych 

krajín sveta) 

1. ročník (príma) – L 6 – Máš čas? (spoločné aktivity detí) 

2. ročník (sekunda) – L 9 – Varíš rád? (spoločné varenie, fotokniha) 

2. ročník (sekunda) – L 10 -  Nico zberá lode. (koníčky, záľuby) 

 2. ročník (sekunda) – L 12 – Telefonáty, inzeráty, komunikácia.  

    3.  ročník (tercia) -  L 18 – Lukas má narodeniny. Pozvanie.  

3.ročník (tercia) – L 22 Sme super tím  (futbalisti rôznych národností v jednom tíme) 

3. ročník (tercia) L 24 – Čo máme na úlohu?  (vzájomná pomoc spolužiakov pri štúdiu) 

 4. ročník (kvarta) – L 33 Podnikneme  niečo spoločne? 

L 33 – Ako dobre poznáš Nemecko? (kvíz) 

6. ročník  (sexta) – Doplnok k 6. modulu – Skupinová prezentácia (Vynálezy) 

 

Téma: Osvojovať si študijné zručnosti 

1.-6. ročník (príma-sexta) – v závere každej lekcie sú cvičenia, ktoré učia žiakov stratégiám 

pre rozvoj jednotlivých zručností (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, 

písanie, rozprávanie) 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Téma: Spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností 

1.ročník (príma) – L 3 – Toto je moja krajina (predstavenie rodnej krajiny) 

3.ročník (tercia) – L 21 – Ľudová slávnosť u nás, Čo sa dá robiť na pouličnej slávnosti? 

 5. ročník (kvinta) – Doplnok k 5. modulu – Život dnes a pred 50. rokmi. 

 

Téma: Moja rodina 

 1. ročník (príma) – L7 – Môj brat je jednoducho super! (predstavenie seba a svojej rodiny) 

Téma: Produkcia potravín a strava 

2. ročník (sekunda) – L 8 – Dáme si koktail Karibik? (nápoje, nákupy) 

2. ročník (sekunda) – L 9 – Varíš rád? (stravovanie, druhy jedál) 

 5. ročník (kvinta) – L 17 – Recept. 

 

téma – obec, mesto, v ktorom žijem 

3. ročník (tercia) – L 15 – To je naše mesto. 

  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Téma: Rozvoj schopnosti pracovať samostatne a v tíme na zadanom projekte 

1. ročník (príma) – L 3 – Toto je moja krajina (predstavenie rodnej krajiny) 

1. ročník (príma) – L 6 – Životný štýl slovenských tínedžerov (názory, postoje) 
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2. ročník (sekunda) – L 9 – Varíš rád? (spoločné varenie, fotokniha) 

3. ročník (tercia) L 24 – Naše hviezdy ( zaujímaví ľudia) 

 

 2. ročník (sekunda) – Prezentácia projektu L 10 – Záľuby a koníčky 

 2. ročník (sekunda) L 14 Oblečenie  – Anketa v triede (anketa, správa o nej, poster) 

5. ročník (kvinta) – Doplnok k 4. modulu – Anketa v triede (Dovolenka – anketa, správa 

o nej, poster)  

6. ročník  (sexta) – Doplnok k 6. modulu – Skupinová prezentácia (Vynálezy) 

téma – schopnosť individuálne spracovať informácie a prezentovať ich 

 L 36 Mladí ľudia bádajú 

5. ročník (kvinta) – Doplnok k 5. modulu – Prezentácia posteru (Život dnes a pred 50. 

rokmi) 

Medzipredmetové vzťahy s predmetom: 

Fyzika:   

2. ročník  (sekunda) - L 8, 9 – Jednotky objemu, hmotnosti a dĺžky (názvy jednotiek) 

Biológia:   

2. ročník – sekunda L 11 – Človek a jeho telo (časti ľudského tela) 

Geografia: 

1. ročník (príma) – L 3 (nemecky hovoriace krajiny, moja rodná krajina)  

3. ročník – Európa (názvy krajín a miest EÚ) 

4. ročník (kvarta) L 34 Počasie 

Chémia: 

 4. ročník (kvarta) Z akých materiálov sú veci? 

4. ročník (kvarta) L 35 Dobré nápady pre životné prostredie 

5. ročník – Japonsko (zvyky) 

6. ročník – Nemecky hovoriace krajiny (Zaujímavosti) 

Matematika: 

1. ročník (príma) Úvodný modul – Počtové výkony s prirodzenými číslami (základné 

číslovky, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) 

4. ročník (kvarta) L 32 Čislovky od 100  

Informatika: 

1. ročník (príma) – Práca s grafickou informáciou (hľadanie informácií na internete a ich 

spracovanie do projektov) 

2. ročník – sekunda Komunikácia prostredníctvom IKT (písanie e-mailu) 

                        - 6. ročník – Vynájdenie počítača 

Dejepis: 

 5. ročník – Cesta v čase (Nemecko okolo r. 1900) 

-6. ročník – Kde je Atlantída? 

Telesná výchova: 

1. ročník (príma) L 2, L3 (šport ako hobby) 

5. ročník – Extrémne športy 

Občianska náuka: 

5. ročník – Voľba povolania,  

4. ročník (kvarta) L 30 Vzdelanie, prax 
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9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 

 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete nemecký 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 nemecký 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 5. ročník –3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

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

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

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

Ročník  5. – 8. 

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

nodboru  

7902 5 Gymnázium, 7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

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. 
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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, 

 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. 

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, 
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 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).  
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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. 

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, 
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 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 

ruského 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).  

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 
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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;  

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; 



 

 

 310 

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, 

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 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

V záujme rozvoja komunikačných a  interakčných schopností používame na hodinách 

ruského jazyka metódu hrania rolí, simulácie, situačné rozhovory, brainstorming, diskusiu.  
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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).  

Vo vyučovacom 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 

písomnou formou v kratších, či dlhších esejach.   

Základnou formou vyučovania je vyučovacia hodina základného typu, hodina s využitím 

IT, práca v skupine a vo dvojici, práca s autentickým materiálom, tvorba a prezentácia 

projektov, testovanie a samotestovanie, hry, súťaže, piesne a básne a pod. Tieto formy 

vyučovania môžu byť obohatené o exkurzie podľa aktuálnej ponuky školy. 
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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). 

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 
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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 ruský 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 
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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 

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 
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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 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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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: 

 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 CUDZI  JAZYK  

 

 

Názov predmetu Francúzsky jazyk – druhý cudzí jazyk 

Časový rozsah výučby 5. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

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

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

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

Ročník  5. –  8. 

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. 

 

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, 

vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií 
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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.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 

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. 

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

písmnou formou v kratších, či dlhších esejách.   
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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;  

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: 
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 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: 

- 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; 
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 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. 

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 
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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; 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; 
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 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 

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 

informácieod 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. 
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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, 

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;  
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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 
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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. 

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 francúzsky 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. 
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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 

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

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

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

gramatických chýb znemožňuje porozumenie. 

 

Pri predmete francúzsky 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 

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 

4. ročník– 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

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

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

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

Ročník  1. – 7. 

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  
79025   Gymnázium, 7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie  

Dĺžka štúdia 8 rokov 

Forma štúdia denná 

 

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 s osemročným štúdiom (ďalej len 

GOŠ) 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).“ 
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Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali 

nové vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku, s 

množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby 

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

reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju 

schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického 

myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. Vyučovanie by malo  viesť  k 

budovaniu  vzťahu medzi matematikou  a realitou,  k  získavaniu  skúseností  s  

matematizáciou  reálnej  situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika sa 

podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, 

spracovanie, uloženie  a  prezentáciu  informácií.  Použitie  vhodného  softvéru  by  malo  

uľahčiť  niektoré  namáhavé  výpočty  alebo  postupy a umožniť tak sústredenie sa na 

podstatu riešeného problému. Má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností 

súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a 

samostatnému učeniu sa. 

 

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. 

 

Vyučovanie treba viesť tak, aby rozvíjalo logické a kritické myslenie žiakov, ich 

schopnosť argumentovať a umožnilo každému z nich získať poznatky objavovaním. 

Dostatočnú pozornosť a čas treba venovať použitiu získaných poznatkov pri riešení 

reálnych úloh. Zvyšovanie výpočtovej zručnosti a automatizácie výpočtov nesmie byť na 

úkor objavovania, pochopenia a aplikácie získaných poznatkov pri riešení úloh. Dôležitou 

súčasťou vyučovania je aj využívanie prostriedkov IKT. Použitie vhodného softvéru by 

malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na 

podstatu riešeného problému. 
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Vzdelávací štandard je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť súvisí so získaním nižšieho 

stredného vzdelania (1. – 4. ročník GOŠ), druhá časť sa vzťahuje na 5. – 8. ročník GOŠ. 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov (pričom tematický 

okruh Logika, dôvodenie, dôkazy nie je explicitne vymedzený v nižšom strednom 

vzdelávaní, ale sa prelína celým matematickým učivom): 

1) Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

2) Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

3) Geometria a meranie 

4) Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

5) Logika, dôvodenie, dôkazy. 

Vzdelávací štandard pre 5. – 8. ročník GOŠ je v časti Obsahový štandard rozdelený 

spravidla na dve menšie časti s názvami Pojmy a Vlastnosti a vzťahy. Sú tu vymenované 

termíny a vzťahy (vzorce, postupy, tvrdenia), ktoré má žiak ovládať. Toto ovládanie v 

prípade pojmov znamená, že žiak: 

- rozumie týmto pojmom, ak sú použité v zadaniach úloh, 

- vie ich správne použiť pri formuláciách svojich odpovedí, 

- vie ich stručne opísať (definovať). 

V prípade vlastností a vzťahov ovládaním rozumieme žiakovu schopnosť vybaviť si tieto 

vzťahy v mysli (bez toho, aby mu bolo potrebné pripomínať konkrétnu podobu 

uvedeného vzťahu, postupu či tvrdenia) a použiť ich pri riešení danej úlohy. 

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. 

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 
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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. Orientačný prehľad tém, ktoré nie sú náplňou Štátneho vzdelávacieho programu, 

ale sú obsiahnuté v požiadavkách na maturitu z matematiky.(niektoré časti nasledujúcich 

tém sa vyskytujú aj v Štátnom vzdelávacom programe, nie však systematicky, resp. nie sú v 

ňom spracované do dostatočnej hĺbky) 

ČÍSLA, PREMENNÁ A POČTOVÉ VÝKONY S ČÍSLAMI 

Výrazy (definičný obor výrazu, substitúcia, vyjadrenie neznámej zo vzorca). Číselné 

obory. Mnohočleny, ich úpravy a rozklad na súčiny. Absolútna hodnota a výrazy s 

absolútnou hodnotou. Základy teórie čísel (deliteľnosť, prvočíslo, prvočíselný rozklad, 

najväčší spoločný deliteľ, najmenší spoločný násobok). 

VZŤAHY, FUNKCIE, TABUĽKY, DIAGRAMY 

Definičný obor funkcie a jej obor hodnôt. Zložená funkcia, prostá a inverzná funkcia. 

Lineárna lomená funkcia a jej asymptoty. Logaritmická funkcia a základné vlastnosti 

logaritmov. Vzťahy medzi goniometrickými funkciami a goniometrické vzorce. 

Aritmetická a geometrická postupnosť. 

Exponenciálne,  logaritmické  a goniometrické  rovnice,  rovnice  s absolútnou  hodnotou,  

sústavy  rovníc  .  Substitúcia,  ekvivalentné  a dôsledkové  úpravy. Nerovnice a ich 

sústavy. 
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GEOMETRIA A MERANIE 

Sínusová a kosínusová veta, použitie goniometrie pri výpočtoch vo všeobecnom 

trojuholníku. Obvodový a stredový uhol. Uhol dvoch priamok, vzdialenosti v rovine 

(dvoch bodov, bodu od priamky, dvoch rovnobežiek). 

Analytická geometria (súradnicová sústava, vektor, skalárny súčin, rovnice priamok, rovín 

a kružníc, smerové a normálové vektory, výpočty uhlov a vzdialeností, vzájomná poloha 

priamky a kružnice). Zhodné a podobné zobrazenia. 

LOGIKA, DÔVODENIE, DÔKAZY 

Množiny (zjednotenie, prienik, doplnok, prázdna množina, počet prvkov zjednotenia). 

Intervaly, ich zjednotenia, prieniky a rozdiely. Vennove diagramy. Nepriamy dôkaz 

implikácie. 

 

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 

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: v obsahovej rovine v slovných úlohách 

Konkrétne prierezové témy: 

osobnostný a sociálny rozvoj:  

1. ročník: Počtové výkony s prirodzenými číslami. Desatinné čísla. Počtové výkony 

(operácie) s desatinnými číslami. Obsah obdĺžnika a štvorca. Uhol a jeho veľkosť, operácie 

s uhlami. Kombinatorika v úlohách. 

 2. ročník: Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla. Percentá. Objem a 

povrch kvádra a kocky. Pomer. Priama a nepriama úmernosť. Kombinatorika – riešenie 

úloh. 

 3. ročník: Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami. Premenná, výraz, rovnica. 

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov. Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka. 

Kruh, kružnica. Hranoly. Pravdepodobnosť, štatistika. 

tvorba projektu a prezentačné schopnosti:  

1. – 3. ročník: všetky tematické celky – vo vyučovaní matematiky je zaradené samostatné  

i skupinové riešenie úloh, ktoré žiaci uskutočnia aj prezentujú  

1. ročník: Obsah obdĺžnika a štvorca.  

2. ročník: Objem a povrch kvádra a kocky. 

3. ročník: Hranoly. 

environmentálna výchova: 

1. - 3. ročník: všetky tematické celky - v obsahovej rovine v slovných úlohách  

1. ročník: Počtové výkony s prirodzenými číslami. Desatinné čísla. Počtové výkony 

(operácie) s desatinnými číslami. Obsah obdĺžnika a štvorca. Uhol a jeho veľkosť, operácie 

s uhlami. Kombinatorika v úlohách. 

 2. ročník: Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla. Percentá. Objem a 

povrch kvádra a kocky. Pomer. Priama a nepriama úmernosť. Kombinatorika – riešenie 

úloh. 
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3. ročník: Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami. Premenná, výraz, rovnica. 

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov. Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka. 

Kruh, kružnica. Hranoly. Pravdepodobnosť, štatistika. 

Medzipredmetové vzťahy 

Dejepis - Fenomény antického sveta (Rímske čísla) – 1. ročník, Pracovanie s časovou osou 

(Desatinné čísla) – 1.- 4. ročník  

Geografia - Orientácia na mape svetadielov (Uhol a jeho veľkosť) – 1. - 4. ročník 

Fyzika - Jednotky hmotnosti, dĺžky a objemu (Premena jednotiek dĺžky, hmotnosti) – 1. 

ročník, Výpočet hustoty – 1. ročník, Výpočet tepla – 2. ročník, Výpočet práce, výkonu 

energie – 3. ročník, Ohmov zákon – 4. ročník, Graf závislosti prúdu od napätia – 4. ročník 

Informatika - Komunikácia prostredníctvom IKT (Matematické hry a hlavolamy) – 1. 

ročník 

Výtvarná výchova - Maľovanie predmetov podľa skutočnosti (Geometria) – 1. a 2. ročník, 

Náčrty rovinných obrazcov (Geometria) – 1. a 2. ročník, Perspektíva (Stereometria) – 1. a 

2. ročník 

Chémia - Roztoky (Percentá) – 1. ročník 

 

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, 

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 

kritérií uvedených v MP č. 11/2011odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný 

ročník štúdia. 

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 
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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 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 
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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. 

Hodnotenie: 

Pojmy, definície, vlastnosti, vety, dôsledky  ovláda: 

stupňom 1 - úplne a správne 

stupňom 2 - správne a v  podstate úplne 

stupňom 3 - v podstate správne, má len nepodstatné medzery 

stupňom 4 - len základné, má značné nedostatky 

stupňom 5 - so značnými medzerami, nechápe väčšinu učiva 

Operačné schopnosti (numerické, rysovacie, konštrukčné,...): 

stupňom 1 - zručné, robí nepodstatné chyby    

stupňom 2 - zručné, robí nepodstatné chyby 

stupňom 3 - s chybami a  nepresnosťami 

stupňom 4 - pravidelné väčšie chyby a nedostatky 

stupňom 5 - chyby koriguje len s pomocou učiteľa 

Nadobudnuté vedomosti a zručnosti využíva pri riešení úloh: 

stupňom 1 - produktívne a samostatne     

stupňom 2 - produktívne a samostatne alebo len s podnetom učiteľa 

stupňom 3 - samostatne alebo s malými podnetmi učiteľa 

stupňom 4 - len s pomocou učiteľa 

stupňom 5 - len s pomocou pri riešení jednoduchších úloh 

Terminológiu, frazeológiu a symboliku používa 
stupňom 1 - správne 

stupňom 2 - správne 

stupňom 3 - s menšími nedostatkami 

stupňom 4 - s častými nedostatkami 

stupňom 5 - neovláda 

Algoritmické postupy (pri riešení úloh dôkazových, konštrukčných, rovníc...) 

stupňom 1 - ovláda bezchybne 

stupňom 2 - ovláda bezchybne 

stupňom 3 - ovláda s menšími chybami a nepozornosťami 

stupňom 4 - v podstate ovláda, s pomocou učiteľa vie chyby odstrániť 

stupňom 5 - neovláda 

Samostatné práce 

stupňom 1 - robí bezchybne, riešenia úloh sú logické 

stupňom 2 - robí väčšinou bezchybne, riešenia úloh sú logické 

stupňom 3 - robí s malými chybami 

stupňom 4 - robí časté chyby, s riešením úloh má problémy 

stupňom 5 - robí s veľkými nedostatkami 

Slovné výroky pomocou symboliky a graficky 

stupňom 1 - formuluje pohotovo 

stupňom 2 - formuluje bez podstatných nedostatkov 

stupňom 3 - formuluje s nedostatkami 
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stupňom 4 - formuluje s ťažkosťami a chybami 

stupňom 5 - nevie formulovať 

V geometrii je jeho práca 

stupňom 1 - presná, estetická 

stupňom 2 - správna, bez väčších nepresností. estetická 

stupňom 3 - často nepresná, menej estetická 

stupňom 4 - s vážnymi nedostatkami v grafickom prejave 

stupňom 5 - nepresná, s neprehľadným grafickým prejavom 

Vhodné texty z učebníc 

stupňom 1 - je schopný samostatne študovať 

stupňom 2 - je schopný samostatne alebo s pomocou študovať 

Aktivita 

stupňom 1 - o matematiku prejavuje sústavný záujem, je veľmi aktívny 

stupňom 2 - o matematiku prejavuje záujem, je aktívny 

stupňom 3 - priemerný záujem, občas potrebuje povzbudzovanie k vyššej aktivite 

stupňom 4 - o matematiku prejavuje slabý záujem, potrebuje povzbudzovanie 

stupňom 5 - neprejavuje žiadny záujem o matematiku, potrebuje sústavné povzbudzovanie 

Do výsledného hodnotenia predmetu sa zahŕňa forma:    

písomná: písomné práce, domáce úlohy, projekty a tvorivá: olympiády, zapojenie sa do 

súťaží 

Návrh kritérií na 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, sformulovať závery práce, reagovať na otázky učiteľa a žiakov, spracovať 

tému originálne, v ytvoriť 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:   

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 
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INFORMATIKA 

 

Názov predmetu INFORMATIKA 

Časový rozsah výučby 1. ročník - 1 hodina týždenne, spolu 33vyučovacích hodín 

2. ročník - 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

3. ročník - 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

5. ročník - 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

6. ročník - 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  1. – 3.  

5. – 6. 

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 J   Gymnázium 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard v predmete informatika je otvorený metódam a formám 

zvoleným na dosiahnutie cieľov definovaných výkonovými i obsahovými štandardami. 

Zvolené metódy a formy výučby by mali poskytnúť žiakom príležitosť na rozvoj 

individuálnych, učebných ciest.  

Je rozčlenený na oblasti: Reprezentácie a nástroje, Komunikácia a spolupráca, 

Algoritmické riešenie problémov, Softvér a hardvér, Informačná spoločnosť. Oblasti 

obsahujú prierezové témy, ktoré sa učia priebežne s inými témami aj počas niekoľkých 

rokov. Napríklad v téme Softvér a hardvér – práca so súbormi a priečinkami – sa žiaci 

učia pracovať so súbormi a priečinkami nielen počas jedného ročníka, ale na rôznych 

úrovniach v celom procese vyučovania informatiky. Na ich zvládnutie je potrebný dlhší 

čas, opakované trénovanie i dostatočná prax. Učiteľ individuálne zváži mieru toho, do 

akej hĺbky sa bude danej téme venovať. 

K vymedzeným výkonom je priradený učebný obsah, v ktorom sa zdôrazňujú 

pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu predmetu. Takto 

štruktúrované učivo podľa jednotlivých tematických celkov tvorí obsahový štandard, 

ktorý chápeme ako záväzok pre učiteľa. Opäť však platí, že učitelia si môžu učebný 

obsah tvorivo modifikovať v rámci vymedzeného tematického celku. Pri koncipovaní 

príležitostí na rozvíjanie učebných ciest žiaka je naším spoločným cieľom vytvárať také 

kognitívne činnosti, ktoré operujú pojmami, ako je hľadanie, pátranie, skúmanie, 

zisťovanie niečoho, čo je niekedy neisté alebo riskantné v poznávacom zmysle. Účinne 

si osvojíme len taký poznatok, ktorý si vytvoríme v konkrétnej činnosti. Ide nám o 

výučbu aktívnej výstavby poznatkov v informatike a pri práci s počítačom. 
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Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov 

rýchlosť preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na 

časti a presuny v rámci ročníkov.  

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie 

konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s 

digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov 

informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov.  

Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z 

väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané 

praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie 

druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej 

škole. 

Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo 

veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne 

využívali takto na- dobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch. 

 
3. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 

 

Žiaci 

  uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich 

spracovanie, 

   uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, 

vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel, 

   logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia, 

  poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických 

problémov, 

     komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú 

informácie na webe, 

   poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť, 

   rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy s nimi spojené, 

   rešpektujú intelektuálne vlastníctvo. 

 
 

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  
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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.  

 

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 

 

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.  



 

 

 346 

 

6. LITERATÚRA A UČEBNÉ ZDROJE 

 

Baranovič, R., Ľ.Šnajder, Ľ.Jašková: Internet pre stredné školy , Computer Press Brno 

2003, Schválilo MŠ SR dňa 11.7.2003 pod číslom 352-03-092, ISBN 80-251-0063-4. 

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. 

Blaho A., Kalaš I.: Tvorivá informatika-1.zošit z programovania, SPN 2005 Bratislava, 

Schválilo MŠ SR dňa 23.3.2005 pod číslom CD-2005-5665/8772-1-09, ISBN 978-80-10-

00019-1 

Blaho A., Salanci Ľ.: Tvorivá informatika-1.zošit o práci s textom, SPN 2009 Bratislava 

Schválilo MŠ SR dňa 17.8.2007 pod číslom CD-2007-14051/28982-1-092, ISBN 978-80-

10-01721-8 

Kalaš I. Winczer M.: Tvorivá informatika-Informácie okolo nás, SPN 2007 Bratislava, 

Schválilo MŠ SR dňa 12.9.2007 pod číslom CD-2007-15414//32261-2-092, ISBN 978-80-

10-00887-2 

Kalaš I., Bezáková D.: Tvorivá informatika-1.zošit o číslach a tabuľkách, SPN 2009 

Bratislava Schválilo MŠ SR dňa 10.12.2009 pod číslom CD-2009-38851/46310-4-919, 

ISBN 978-80-10-01718-8 

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. 

Varga M., Hrušecká A.: Tvorivá informatika-1.zošit s internetom, SPN 2009 Bratislava, 

Schválilo MŠ SR dňa 5.9.2006 pod číslom CD-2006-11016/26870-2-092, ISBN 978-80-

10-01724-9 

 

7. 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. 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v rámci 

predmetu informatika začlenené tieto 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. 

1. ročník: tematický celok: Riešenie problémov, algoritmické myslenie, metódy overovania 

algoritmov 

2. ročník  - tematický celok: Komunikácia prostredníctvom IKT – Netiketa 

6. ročník  - tematický celok: Informačná spoločnosť – autorské práva na softvér 
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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 

1. 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 Internetu 

2. ročník  - tematický celok: Komunikácia prostredníctvom IKT – Služby Internetu 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

fyzika –Periodické deje-6.ročník (zvuková informácia), Elektrina magnetizmus -6.ročník 

(princípy fungovania IKT) 

matematika – Čísla a číselné sústavy (kódovanie informácií),Výrazy , rovnice a ic sústavy 

-5.ročník (Alogoritmy), 

dejepis  - Johanes Guttenberg alebo na počiatku mediálneho sveta-5. ročník  (Metódy 

uchovávania informácií) 

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) 

 

9.  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 



 

 

 348 

 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), 

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 
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• 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 – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

2. ročník – 2 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

3. ročník –  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

4. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

5. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

6. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

7. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  1. – 7.  

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

Hurbanova 44, Žilina  

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie  

vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

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. 
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Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi 

pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú 

v každodennom živote. 

Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj 

úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania 

pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako 

neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má 

žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami 

organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.  

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 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 

 

Intelektuálna oblasť 

• vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť 

navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení, 

• rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

• vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí, 

• vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých  

   a   technologických informačných zdrojov, 

• využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných 

činnostiach, 

• vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých 

informácii, 

• vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch, 

• vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou. 

Schopnosti a zručností 
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• porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych 

veličín, 

• nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi, 

• využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia, 

• vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment, 

• dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,                                                         

• trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,     

• vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,                                 

 • zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách, 

 • vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať 

obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu 

 • riešiť problémové situácie, 

 • vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich 

kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti. 

Postojová oblasť 

• naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov, 

• byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 

• vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky, 

• snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je 

súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony, 

• osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale 

aj rozumové schopnosti, 

• vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich 

schopností. 

Sociálna oblasť 

• uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality 

nášho okolia 

• uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti, 

• vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojene s využitím vedeckých poznatkov 

a techniky pre    

  rozvoj spoločnosti, 

• vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch, 

• vedieť sa rozhodovať, 

• byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samo 

vzdelávaní, 

• mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti. 

 

Svet 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

opísať spôsoby, ako prírodné vedy pracujú 

vyhodnotiť zisky a nedostatky aplikácií vedy 

diskutovať na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy 

diskutovať, ako štúdium vedy je podmienené kultúrnymi vplyvmi 

chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými 

predmetmi 

považovať vedu ako aktivitu spolupráce 

Komunikácia 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný komunikovať myšlienky, pozorovania, 

argumenty, praktické skúsenosti: 
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použitím vhodného slovníka a jazyka 

použitím grafov a tabuliek 

použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu 

použitím vhodného softvéru ako textový editor, tabuľkový procesor 

Prírodovedné poznatky a myšlienky 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný demonštrovať poznatky a pochopenie: 

povahy a metodológie prírodných vied 

vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov, 

vhodného slovníka a terminológie, včítane použitia symbolov 

ako sa zákony, modely a názory menili v čase 

systém jednotiek SI 

Prírodovedné bádanie 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

vyslovením problému vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom 

formulovaním hypotézy 

testovať hypotézu v podmienkach riadenia premenných veličín 

plánovať vhodný experiment 

naznačiť záver konzistentný s pozorovaním, komentovať chyby merania 

naznačiť validitu záverov založených na množstve pozorovaní 

vyhodnotiť celkový experiment včítane použitých postupov 

Spracovanie dát 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

organizovať, prezentovať a vyhodnocovať dáta rôznymi spôsobmi 

transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy včítane matematických 

výpočtov, grafov, tabuliek 

identifikovať trendy v dátach 

vytvárať predpovede založené na dátach 

naznačovať závery založené na dátach 

použiť poznatky na vysvetlenie záverov 

Vykonávanie experimentov 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

nasledovať inštrukcie písané i slovne podané 

vybrať si a bezpečne použiť experimentálnu zostavu, materiál, techniku vhodnú na 

meranie 

vykonávať experiment bezpečne, zaznamenávať údaje z pozorovania a merania 

používať vhodné nástroje a techniku na zber dát 

spolupracovať v skupine 

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.  
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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  

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 
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   Laboratórne cvičenia :  experimentálne a teoretické 

   Písomné a grafické práce :  riešenie testov, záznamy z laboratórnych prác 
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7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 
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Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu fyzika v iŠkVP nemení. 

 

 

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   

      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 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Rozvíjajú sa v 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﴿              

geografia:                                                                                                                           

 Atmosféra. (gravitačné pole, elektrické 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 
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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 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 
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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:     

             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 
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CHÉMIA 

 

Názov predmetu Chémia  

Časový rozsah výučby 1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

2. ročník – 1 hodina týždenne, spolu  33 vyučovacích hodín 

3. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

4. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

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

6. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

7. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  1. – 7.    

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru 

7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

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 

 

Vyučovací predmet chémia v 1. – 4. ročníku má bádateľský a činnostný charakter. Žiaci 

vlastnou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného 

pôsobenia. Obsah vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, 

sú blízke žiakovi a sú dôležité v živote každého človeka. Tvoria ho nielen chemické 

poznatky, ale aj činnosti, ktoré vyúsťujú do zvládnutia viacerých prvkov vedeckej 

činnosti, z ktorých najdôležitejší je experiment. 

V 5. – 8. ročníku východiskom pre rozvoj porozumenia žiakov medzi vlastnosťami 

anorganických a organických látok a ich premenami sú 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 
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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. 

 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Žiaci: 

 sa zoznámia, prehĺbia a rozšíria základné poznatky o látkach dôležitých pre život, 

 porozumejú chemickým javom a procesom prebiehajúcim v prírode aj technickej 

praxi, 

 používajú správnu odbornú terminológiu a symboliku na opísanie chemických javov 

a procesov, 

 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, 

 si osvojujú 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.  
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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  
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. 
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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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- odborné časopisy, populárne časopisy, výukové programy,  laboratórne pomôcky, 

internet, praktické overenie poznatkov, PC, tabuľa,  exkurzie 

- 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 nemení. 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu chémia 

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. 

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. 

OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY  ROZVOJ 

Príma - tercia: všetky tematické celky 

 

OCHRANA  ŽIVOTA  A ZDRAVIA 

 

Príma - tercia: úvodná vyučovacia hodina je venovaná špeciálne poučeniu o bezpečnosti 

pri   

práci v chemickom laboratóriu 

 

Príma; tematický celok: Objavovanie chémie v našom okolí (význam chemickej vedy, 

významné chemické závody vo okolí a výrobky, laboratórne pomôcky) 

 

Príma; tematický celok: Zmesi a chemicky čisté látky (príklady vodných roztokov používaných 

v domácnosti, metódy oddeľovania zložiek zmesí a aplikácie v praxi) 

 

Príma; tematický celok: Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch (rozdelenie vôd podľa 

použitia - pitná, úžitková, odpadová, zdroje znečistenia ovzdušia, globálne otepľovanie Zeme, kyslé 

dažde, ozónová diera,) 

 

Sekunda; tematický celok: Spoznávanie chemických reakcii v našom okolí (chemické 

reakcie z bežného života, zásady bezpečnosti pri práci, ochranné pomôcky, chemické 

zlučovanie a rozklad v bežnom živote, prvá pomoc pri popáleninách, hasiace látky, 

telefónne číslo hasičov, druhy hasiacich prístrojov, spôsoby správneho hasenia pri horení 

konkrétnych látok, umiestnenie hasiace prístroje a únikových východov)         
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Sekunda; tematický celok: Zmeny  pri chemických reakciách (reakcie,  pri ktorých sa 

teplo (energia) uvoľňuje a pri ktorých sa teplo (energia) spotrebuje s dôrazom na bežný 

život) 

 

Sekunda; tematický celok: Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií (príklady 

pomalých a rýchlych reakcií zo života - výbuch plynu, hrdzavenie železa,...) 

 

Tercia; tematický celok: Zloženie látok (rozlíšiť atómy, molekuly, zlúčeniny používané v 

domácnosti a ich vlastnosti) 

 

Tercia; tematický celok: Chemické prvky (vlastnosti kovov, polokovov a nekovov 

dôležitých v bežnom živote, význam katiónov železa, horčíka a vápnika pre ľudský 

organizmus a ich potravinové zdroje, význam vodíka a kyslíka v živote človeka) 

 

Tercia; tematický celok: Chemické zlúčeniny (významné zlúčeniny v živote človeka, 

oxidy, hydroxidy, kyseliny a ich soli, bezpečnosť práce so žieravinami, neutralizácia)  

 

Tercia; tematický celok: Chemické reakcie (neutralizácia, redoxné rakcie – oxidačné 

a redoxné deje v živote človeka, korózia a ochrana pred koróziou)  

 

TVORBA  PROJEKTU  A PREZENTAČNÉ  ZRUČNOSTI 

 

Príma - tercia: všetky tematické celky – vo vyučovaní chémie sú zaradené laboratórne 

práce, ktoré žiaci uskutočnia a odovzdajú protokol, žiaci vytvárajú projekty 

Príma; tematický celok: Skúmanie vlastností látok (pokusmi a pozorovaním zisťovať 

vlastnosti látok, projekt – Vlastnosti látok, laboratórne práce – filtrácia, kryštalizácia) 

 

Príma; tematický celok: Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch (projekt 

Znečistenie vôd, vzduchu, nakladanie s odpadmi) 

 

Sekunda; tematický celok: Spoznávanie chemických reakcii v našom okolí (telesá 

a látky,  príklady fyzikálnych dejov, Laboratórna práca - Rozklad peroxidu vodíka, 

Laboratórna práca – Hasenie plameňa oxidom uhličitým) 

 

Sekunda; tematický celok: Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

(Laboratórna práca - Sledovanie vplyvu rôznych faktorov na rýchlosť chemickej reakcie)  

 

Tercia; tematický celok: Chemické zlúčeniny (Projekt – dôležité zlúčeniny - potrava, 

priemysel, lekárenstvo, Laboratórna práca – Meranie pH, Laboratórna práca – Vlastnosti 

solí...) 

 

Tercia; tematický celok: Chemické reakcie (Laboratórna práca - Neutralizácia) 

 

DOPRAVNÁ  VÝCHOVA 

Príma; tematický celok: Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch (skleníkový 

efekt a vplyv na lodnú dopravu – zamŕzanie a odmŕzanie námorných ciest, automobilová 

doprava a voda) 

 

Sekunda; tematický celok: Spoznávanie chemických reakcii v našom okolí 

(nebezpečenstvo požiarov v automobilizme) 
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Tercia; tematický celok: Chemické reakcie (redoxné reakcie v autobatérii, korózia) 

 

 

ENVIROMENTÁLNA  VÝCHOVA 

 

Príma; tematický celok: Objavovanie chémie v našom okolí (surovinové zdroje, kladný 

vzťah k prírode, spôsoby nakladania s odpadmi) 

 

Príma; tematický celok: Zmesi a chemicky čisté látky (oddeľovanie zložiek zmesí 

v praxi) 

 

Príma; tematický celok: Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch (voda ako 

chemickú zlúčeninu a jej najdôležitejšie vlastnosti, význam vody pre organizmy, jednotlivé 

druhy vôd, dôsledky znečistenia vôd, možnosti úpravy a čistenia vôd, zložky vzduchu a ich 

význam pre organizmy, zdroje znečistenia ovzdušia, spôsoby nakladania s odpadmi, 

alternatívne zdroje energie, globálne otepľovanie Zeme, kyslé dažde, ozónová diera) 

 

Sekunda; tematický celok: Spoznávanie chemických reakcii v našom okolí (vplyv 

chemických reakcií na prírodu, vplyv požiarov na prírodu) 

 

Sekunda; tematický celok: Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií (vznik 

uhlia, znehodnocovanie potravín na vzduchu, horenie...), energie v živote človeka 

Tercia; tematický celok: Chemické prvky (dôležité prvky v prírode, škodlivé látky 

v prírode) 

 

Tercia; tematický celok: Chemické zlúčeniny (oxidy spôsobujúce kyslé dažde, skleníkový 

efekt a iné enviromentálne problémy) 

 

Tercia; tematický celok: Chemické reakcie (neutralizácia škodlivých látok, oxidácia 

a redukcia – horenie, korózia a ochrana pred ňou) 

 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

fyzika – 1. ročník – základne fyzikálne jednotky (objem, hustota, hmotnosť)  

fyzika – 2. ročník – skupenstvo a zmena skupenstiev (var, tuhnutie, sublimácia, 

desublimácia, časticové zloženie látok)  

biológia – 1. ročník – chemické zloženie bunky  

matematika – 1. ročník  - vyjadrenie neznámej zo vzorcov, premena jednotiek 

 

Konkrétne prierezové témy 5. – 7. ročník:  
 Environmentálna výchova  

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. 

 

Do vyučovania chémie sú zaradené tieto tematické okruhy: 

Ochrana prírody a krajiny:  
 vodné zdroje (ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou) 

– chémia – kvinta (tem. celok: Vodík, kyslík, voda)  

 more (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu 

uhličitého)-– kvinta –(tem. celok:  s-prvky), sexta – (tem. celok: Uhlík a jeho zlúčeniny) 
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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) –– kvinta (tem. celok: Vodík, 

kyslík, voda)  

 Ovzdušie (význam pre život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota 

ovzdušia)-– sexta - (tem. celok: p- prvky - uhlík, síra a ich zlúčeniny), 

Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana  – sexta- (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) –sexta  - (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)-  sexta – (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– sexta – 

(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).– sexta – (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) – septima 

- ( 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. 

V predmete chémia tvorbu projektu využijeme v sexte pri téme  Uhľovodíky dôležité v 

praktickom živote, ich vlastnosti a vplyv na živé organizmy a životné prostredie, ropa, zemný 

plyn, uhlie,  v septime pri témach Kvalita života a zdravie a Biolátky v živých 

organizmoch. 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
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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 kvinty  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 –sexta  -  p- prvky - oxidy 

síry, oxidy uhlíka, oxidy dusíka, septima  - 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, 

-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, 
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-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 MP 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 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). 

 

Návrh kritérií na hodnotenie projektov žiakov 1. – 4. roč.: 

Žiak vie: 

Vysvetliť riešenie problému – počet bodov - 1 

Vymenovať zdroje a pomôcky - 1 

Popísať postup pri riešení - 1 
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Vysvetliť vzťahy medzi javmi - 1 

Komentovať dosiahnuté výsledky - 1 

Spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie - 1 

Sformulovať závery práce - 1 

Reagovať na otázky učiteľa a žiakov - 1 

Spracovať tému originálne - 1 

Vytvoriť zaujímavý dizajn - 1 

 

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 5. – 7. roč. 

 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%   nedostato 
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BIOLÓGIA 

 

Názov predmetu biológia 

Časový rozsah výučby 1. ročník –1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

2. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

3. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

4. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

5. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

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

7. ročník– 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník 1. – 7.  

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP  

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 J Gymnázium  

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

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. 
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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. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vyučovací predmet biológia je v 1. až 4. ročníku zameraný na poznávanie javov a 

procesov prebiehajúcich v prírode vo vzájomných súvislostiach a vedie žiakov k 

chápaniu prírody ako celku. Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré bezprostredne 

ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho 

vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre 

upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia.  

V 5. až 8. ročníku biológia nadväzuje na predchádzajúce vzdelávanie 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 základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek, 

 pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach, 

 získajú informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a využitím rôznych 

zdrojov, 

 analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode, 

 kriticky myslia – odlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých, 

 používajú správnu terminológiu pri opísaní a interpretácii procesov a javov v živej a 

neživej prírode, 

 plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú biologické pozorovania a pokusy, 

 aplikujú empirické metódy práce (pozorovanie, experimentovanie, meranie) pri 

skúmaní biologických procesov, 

 prakticky riešia problémy, argumentujú, vyvodzujú závery, navrhujú riešenia, 

 diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov, 

 prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce, 

 prejavujú zodpovednosť vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

 aplikujú osvojené vedomosti a zručnosti na podporu svojho zdravia, prevenciu ochorení 

a rizikového správania, 

 plánujú a realizujú školské individuálne alebo skupinové projekty v oblasti biológie. 



 

 

 373 

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 

tvorivým žiakom v spolupráci s výchovným poradcom a školským psychológom. 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov zapojením do rôznych 

súťaží a olympiád. Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka (právo na 

vzdelanie, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu 

myslenia). 

 

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 

 

Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 6. ročník základných škôl (schválilo ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky pod č. CD-2009-29720/43170-19:911 zo dňa 20.11.2009 ako 
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2009. ISBN 978-80-8091-180-5 
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športu  Slovenskej republiky pod č. 2012-12716/36924:4-919 zo dňa 21.augusta 2012 ako 

učebnicu Biológie pre 9.ročník základnej školy a 4.ročník gymnázia s osemročným 

štúdiom). Bratislava: EDUCO, 2012. ISBN 978-80-89431-34-2 

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 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). 
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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 
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Internet 

Exkurzie  
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OBSAH 
 

1. ROČNÍK - ŽIVÉ ORGANIZMY A ICH STAVBA (33 HODÍN) 

 

Život s človekom a v ľudských sídlach                12 hod. 

Základná štruktúra života         3 hod. 

Živé organizmy a ich stavba         4 hod. 

Stavba tela rastlín a húb         6 hod. 

Stavba tela bezstavovcov         5 hod. 

Praktické aktivity 3 hod. 

 

2. ROČNÍK - ČLOVEK A JEHO TELO  (66 HODÍN) 

 

Stavba tela stavovcov          10 + 3 hod. 

Človek a jeho telo          30 + 12 hod. 

Zdravie a život človeka         5 hod. 

Praktické aktivity 5,5 + 0,5 hod. 

 

3. ROČNÍK  - ZÁKLADNÉ ZNAKY A ŽIVOTNÉ PROCESY ORGANIZMOV 

                                                                                                                    (33 HODÍN) 

 

Základné životné procesy 17 hod. 

Organizácia živej hmoty organizmov 4 hod.  

Dedičnosť a premenlivosť organizmov 4 hod. 

Životné prostredie organizmov a človeka 4 hod. 

Praktické aktivity 4 hod. 

 

4. ROČNÍK  - NEŽIVÁ PRÍRODA A JEJ POZNÁVANIE (33 HODÍN)  

 

Neživá príroda a jej poznávanie        1 hod. 

Zem a jej stavba           2 hod. 

Stavebné jednotky zemskej kôry        3 hod.  

Geologické procesy                  11 hod. 

Dejiny Zeme            3 hod. 

Príroda Slovenska           1 hod. 

Podmienky života a vzťahy organizmov                 9 hod. 

Praktické aktivity 3 hod.  

 

5. 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. 
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6. 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. 

Praktické cvičenia 33 hod. 

 

7. 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. Uaskutočniť 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. V UP sa týždenná hodinová dotácia predmetu biológia v iŠkVP 

navyšuje o 1 hodinu v 7. 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 
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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  

 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 

 V súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom sú v rámci predmetu biológia 

začlenené 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 tematické celky: 

Ochrana prírody a krajiny 

1. ročník Praktické cvičenia Rastliny a živočíchy môjho okolia. Ekosystémy nášho okolia. 

Živočíchy a prostredie. Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vzťah človeka k prírode. 

3. ročník Podmienky života a vzťahy organizmov Organizmy a prostredie. Vplyv činností 

človeka na život v ekosystémoch a na biosféru. Ekologické problémy (kyslé dažde, smog, 

skleníkový efekt, stenčovanie ozónovej vrstvy, hromadenie odpadov). Možnosti riešenia.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Zložky životného 

prostredia, vzájomné vzťahy a ich význam. Starostlivosť o prírodné prostredie a životné 

prostredie človeka. Ochrana prírody. Chránené rastliny, živočíchy, územia a ich význam.  

6.ročník 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 Praktické cvičenia Ekosystémy nášho okolia. Ochrana rozmanitosti prírody - 

tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vzťah človeka k prírode. 

3. ročník Podmienky života a vzťahy organizmov Organizmy a prostredie. Vzťahy 

organizmov s prostredím, prispôsobivosť organizmov prostrediu, znášanlivosť podmienok 

prostredia. Neživé a živé zložky prostredia. Vplyv činností človeka na život 

v ekosystémoch a na biosféru.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Zložky životného 

prostredia, vzájomné vzťahy a ich význam. Faktory ovplyvňujúce životné prostredie 

a podmienky života.  

5.ročník Všeobecné vlastnosti živých sústav  Živá a neživá príroda  

5.ročník Život a voda Význam vody pre život, voda ako kolíska života, zloženie vody 
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6.ročník Životné prejavy organizmov Podstata metabolizmu rastlín, výživa rastlín, 

autotrofia, fotosyntéza, dýchanie, vodný režim (príjem, vedenie a výdaj vody rastlinou). 

7. ročník Premenlivosť - mutácie Mutagény. Význam mutácií pre evolúciu živých 

organizmov 

Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana  

1. ročník Praktické cvičenia Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vzťah človeka k prírode. 

3. ročník Neživá príroda a jej poznávanie Neživá a živá príroda. Závislosť organizmov a 

človeka od neživej prírody. Poznávanie neživej prírody.  

3. ročník Stavebné jednotky zemskej kôry  
Vznik minerálov a hornín. Vlastnosti minerálov, ich význam a využívanie.  

3. ročník Podmienky života a vzťahy organizmov Organizmy a prostredie. Neživé zložky 

prostredia. Znečisťovanie neživých zložiek prostredia. Príčiny a dôsledky znečisťovania 

vody, vzduchu, pôdy pre rastliny a živočíchy. Globálne ekologické problémy (kyslé dažde, 

smog, skleníkový efekt, stenčovanie ozónovej vrstvy, hromadenie odpadov). Možnosti 

riešenia.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Zložky životného 

prostredia, vzájomné vzťahy a ich význam.  

5.ročník Všeobecné vlastnosti živých sústav  Živá a neživá príroda  

5.ročník Život a voda  Význam vody pre život, voda ako kolíska života. 

6.ročník Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Ochrana prírody. Problémy 

biosféry.  

7. ročník Premenlivosť - mutácie Mutagény.  

Poľnohospodárstvo a životné prostredie 

1. ročník Život s človekom a v ľudských sídlach Zeleninové záhrady. Sady a ovocné 

záhrady. Rastliny a živočíchy parkov, okrasných záhrad, sídliskovej vegetácie. Okrasné 

byliny a dreviny. Sídlisková vegetácia a jej význam. Rastliny rumovísk a okrajov ciest. 

1. ročník Ekosystémy ľudských sídel a ich okolia Ľudské sídla a ich okolie ako životný 

priestor organizmov. Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa organizmov prostrediu. 

1. ročník Praktické cvičenia Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vzťah človeka k prírode. 

3. ročník Podmienky života a vzťahy organizmov Organizmy a prostredie. Príčiny a 

dôsledky znečisťovania vody, vzduchu, pôdy pre rastliny a živočíchy. Vplyv činností 

človeka na život v ekosystémoch. Globálne ekologické problémy (kyslé dažde, smog, 

skleníkový efekt, stenčovanie ozónovej vrstvy, hromadenie odpadov). Príčiny, dopad 

negatívnych činností poľnohospodárstva na prírodu a na život človeka, možnosti riešenia.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Faktory 

ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života. Vplyv na zdravie, život organizmov 

a na ľudí. Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie človeka.  

5.ročník Živočíchy v službách človeka - Pomocníci v poľnohospodárstve, športe, 

zdravotníctve a pod., spoločníci v domácnosti (akvaristika, teraristika, chov exotických 

vtákov, hlodavcov, mačiek, psov a pod.).  

5.ročník Rastliny a huby v službách človeka. Rastliny ako potrava, koreniny a pochutiny, 

liečivá a drogy, krmoviny, okrasné rastliny parkov a záhrad. 

6.ročník Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Ochrana prírody a chránené 

organizmy. Problémy biosféry.  

7. ročník Premenlivosť - mutácie Mutagény.  

Doprava a životné prostredie 

1. ročník Praktické cvičenia Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vzťah človeka k prírode. 
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3. ročník Podmienky života a vzťahy organizmov Organizmy a prostredie. Príčiny a 

dôsledky znečisťovania vody, vzduchu, pôdy pre rastliny a živočíchy. Globálne ekologické 

problémy (kyslé dažde, smog, skleníkový efekt, stenčovanie ozónovej vrstvy, hromadenie 

odpadov). Príčiny, dopad negatívnej činnosti dopravy na prírodu a na život človeka a 

možnosti riešenia.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Faktory 

ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života. Vplyv na zdravie, život organizmov 

a na ľudí. Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie človeka.  

6.ročník Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Ochrana prírody. Problémy 

biosféry.  

7. ročník Premenlivosť - mutácie Mutagény.  

Priemysel a životné prostredie  

1. ročník Praktické cvičenia Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vzťah človeka k prírode. 

3. ročník Podmienky života a vzťahy organizmov Organizmy a prostredie. Vplyv činností 

človeka na život v ekosystémoch. Globálne ekologické problémy (kyslé dažde, smog, 

skleníkový efekt, stenčovanie ozónovej vrstvy, hromadenie odpadov). Príčiny, dopad 

negatívnej činnosti priemyslu na prírodu a na život človeka, možnosti riešenia.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Faktory 

ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života. Vplyv na zdravie, život organizmov 

a na ľudí. Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie človeka.  

5.ročník Rastliny a huby v službách človeka  Priemyselné využitie rastlín a húb. 

6.ročník Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Ochrana prírody a chránené 

organizmy. Problémy biosféry.  

7. ročník: Premenlivosť - mutácie Mutagény.  

Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi  

1. ročník Praktické cvičenia Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vzťah človeka k prírode. 

3. ročník Podmienky života a vzťahy organizmov Organizmy a prostredie. Vplyv činností 

človeka na život v ekosystémoch. Globálne ekologické problémy (kyslé dažde, smog, 

skleníkový efekt, stenčovanie ozónovej vrstvy, hromadenie odpadov). Príčiny, dopad 

negatívnej činnosti poľnohospodárstva na prírodu a na život človeka, možnosti riešenia.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Faktory 

ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života. Vplyv na zdravie, život organizmov 

a na ľudí. Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie človeka.  

6.ročník 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  

1. ročník: Praktické cvičenia Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vzťah človeka k prírode. 

3. ročník Podmienky života a vzťahy organizmov Organizmy a prostredie. Vplyv činností 

človeka na život v ekosystémoch. Globálne ekologické problémy (kyslé dažde, smog, 

skleníkový efekt, stenčovanie ozónovej vrstvy, hromadenie odpadov). Príčiny, dopad na 

kultúrne pamiatky, možnosti riešenia.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Faktory 

ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života. Vplyv na zdravie, život organizmov 

a na ľudí. Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie človeka.  



 

 

 380 

6.ročník Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Životné prostredie a jeho 

zložky, vzťah organizmu, sv. František - patrón ekológie. Ochrana prírody. Problémy 

biosféry.  

7. ročník 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 Ekosystémy ľudských sídel a ich okolia Ľudské sídla a ich okolie ako životný 

priestor organizmov. Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa organizmov prostrediu. 

Sv. František - patrón ekológie a milovník prírody. 

1. ročník Praktické cvičenia Rastliny a živočíchy môjho okolia. Ekosystémy nášho okolia, 

živočíchy a prostredie, ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba. 

Životný štýl. Etické a morálne princípy, kultúra medziľudských vzťahov, vzťah človeka 

k prírode. 

3. ročník Geologické procesy Katastrofické geologické procesy. Pôsobenie vonkajších 

geologických činiteľov - výskyt na Slovensku. 

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Starostlivosť 

o prírodné prostredie a životné prostredie človeka. Ochrana prírody. Chránené rastliny, 

živočíchy, územia a ich význam.  

5.ročník 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. 

6.ročník 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  

1. ročník Praktické cvičenia Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba. 

Životný štýl. Etické a morálne princípy, kultúra medziľudských vzťahov, vzťah človeka 

k prírode. 

3. ročník Príroda Slovenska Neživá príroda Slovenska. Geologické jednotky Západných 

Karpát.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Ochrana prírody. 

Chránené rastliny, živočíchy, územia a ich význam.  

6.ročník Životné prostredie a organizmy / Praktické cvičenia Ochrana prírody a chránené 

organizmy. Problémy biosféry.  

Náš životný štýl  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vzťah človeka k prírode. 

2. ročník Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo Špecifiká ľudského spoločenstva a 

ľudskej populácie. Zložky potravy. Zásady správnej výživy. Zlozvyky  v stravovaní, 

poškodenia a prevencia ochorení tráviacej sústavy. Škodlivosť fajčenia, vdychovania 

toxických látok. Pohlavné ochorenia a ich prevencia, AIDS. Priateľské a partnerské vzťahy 

a rodina.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba. 
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Životný štýl. Etické a morálne princípy, kultúra medziľudských vzťahov, vzťah človeka 

k prírode. 

2. ročník Praktické cvičenia  Zloženie stravy človeka.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Vplyv na zdravie, 

život organizmov a na ľudí. Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie 

človeka. 7.ročník Orgánové sústavy človeka Hlavné zložky potravy vo výžive človeka - 

bielkoviny, tuky a cukry, minerálne látky, vitamíny a význam vo výžive človeka. 

7.ročník Zdravý životný štýl Kvalita životného prostredia, civilizačné choroby, sociálne 

patológie a rizikové správanie - návykové látky, gamblerstvo, pohlavne prenosné choroby.  

Prostredie a zdravie  

1. ročník Praktické cvičenia Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Zdravie a život človeka  Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba. 

Životný štýl. Etické a morálne princípy, kultúra medziľudských vzťahov, vzťah človeka 

k prírode. 

3. ročník Podmienky života a vzťahy organizmov Organizmy a prostredie. Vzťahy 

organizmov s prostredím, prispôsobivosť organizmov prostrediu, znášanlivosť podmienok 

prostredia. Globálne ekologické problémy (kyslé dažde, smog, skleníkový efekt, 

stenčovanie ozónovej vrstvy, hromadenie odpadov). Príčiny, dopady na život človeka, 

možnosti riešenia.  

4. ročník Životné prostredie organizmov a človeka Životné prostredie. Zložky životného 

prostredia, vzájomné vzťahy a ich význam. Faktory ovplyvňujúce životné prostredie 

a podmienky života. Vplyv na zdravie, život organizmov a na ľudí. Starostlivosť o prírodné 

prostredie a životné prostredie človeka. Ochrana prírody. Chránené rastliny, živočíchy, 

územia a ich význam.  

5. ročník Špecializácia rastlín a živočíchov  Život na úkor iných. Vybratí zástupcovia 

parazitov, cesty nákazy, liečba a prevencia. 

5.ročník Mikrosvet - Vírusy, baktérie, prvoky Najbežnejšie ochorenia, prevencia 

a možnosti liečby. 

7.ročník Orgánové sústavy človeka Hlavné zložky potravy vo výžive človeka - bielkoviny, 

tuky a cukry, minerálne látky, vitamíny a význam vo výžive človeka. 

7.ročník Zdravý životný štýl Kvalita životného prostredia, civilizačné choroby, sociálne 

patológie a rizikové správanie - návykové látky, gamblerstvo, pohlavne prenosné choroby.  

7. ročník 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.  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj    

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 tematické celky: 

1. ročník Praktické cvičenia Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

2. ročník Praktické cvičenia  Zloženie stravy človeka.  

3. ročník Žiacke projekty - Neživá príroda a jej poznávanie (Samostatné krátkodobé a 

dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov) Minerály a horniny v našej obci a jej okolí. Zistiť 

výskyt minerálov a hornín v okolí návštevou miestneho múzea (na vychádzke). 
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Skameneliny v našom okolí. Osobitosti živej a neživej prírody v našom okolí. 

Uplatňovanie hospodárskych ekologických prístupov v okolitej krajine. 

3.ročník Praktické aktivity - Neživá príroda a jej poznávanie (Samostatné krátkodobé a 

dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov) Spoločenstvá a ekosystémy v okolí našej školy 

(bydliska). Prírodné a ekologické podmienky najbližšieho alebo širšieho okolia školy. 

Zistiť čistotu ovzdušia v okolí. Zistiť výskyt populácií rastlín v okolí.  

4. ročník Samostatné krátkodobé a dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov Zložky 

životného prostredia našej triedy, školy, bydliska. 

5. ročník Špecializácia rastlín a živočíchov Spolupracovať v skupinách pri práci na 

projektoch. 

6.ročník Tematický celok: Praktické cvičenia Vedieť komunikovať, spolupracovať v tíme 

pri riešení úloh.  

7.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 tematické celky: 

1. ročník Praktické cvičenia Rastliny a živočíchy môjho okolia. Ekosystémy nášho okolia 

- tvorba seminárnej  práce. Živočíchy a prostredie. Ochrana rozmanitosti prírody - 

seminárne práce. 

2. ročník Praktické cvičenia  Zloženie stravy človeka.  

3. ročník Praktické aktivity - Neživá príroda a jej poznávanie (Samostatné krátkodobé a 

dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov) Spoločenstvá v okolí našej školy (bydliska). Aký 

ekosystém je v našom okolí? Prírodné a ekologické podmienky najbližšieho alebo širšieho 

okolia školy. Zistiť čistotu ovzdušia v okolí. Zistiť výskyt populácií rastlín v okolí. Príroda 

nášho okolia. 

3. ročník Žiacke projekty - Neživá príroda a jej poznávanie (Samostatné krátkodobé a 

dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov) Minerály a horniny v našej obci a jej okolí. Zistiť 

výskyt minerálov a hornín v okolí návštevou miestneho múzea (na vychádzke). 

Skameneliny v našom okolí. Osobitosti živej a neživej prírody v našom okolí. 

Uplatňovanie hospodárskych ekologických prístupov v okolitej krajine. 

3. ročník Praktické aktivity - Neživá príroda a jej poznávanie (Samostatné krátkodobé a 

dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov) Spoločenstvá a ekosystémy v okolí našej školy 

(bydliska). Prírodné a ekologické podmienky najbližšieho alebo širšieho okolia školy. 

Zistiť čistotu ovzdušia v okolí. Zistiť výskyt populácií rastlín v okolí.  

4. ročník Žiacke projekty Návrh optimálneho životného prostredia našej triedy, školy, 

bydliska. Návrh, ako zlepšiť životné prostredie našej triedy, školy, bydliska. 

5. ročník 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. 

6.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.  
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7.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 ochrany 

prírody svojho okolia a vyhodnocovať výsledky pozorovania a opisu. Do vyučovania 

predmetu biológia sú zahrnuté tematické celky: 

1. ročník Praktické cvičenia Ochrana rozmanitosti prírody - tvorba seminárnej  práce.  

3. ročník Príroda Slovenska Neživá príroda Slovenska. Geologické jednotky Západných 

Karpát.  

3. ročník Geologické procesy Katastrofické geologické procesy. Pôsobenie vonkajších 

geologických činiteľov - výskyt na Slovensku. 

3. ročník Praktické aktivity - Neživá príroda a jej poznávanie 
Minerály a horniny v okolí (školy, bydliska). Príroda nášho okolia.  

3. ročník Praktické aktivity - Neživá príroda a jej poznávanie (Samostatné krátkodobé a 

dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov) Spoločenstvá a ekosystémy v okolí našej školy 

(bydliska). Prírodné a ekologické podmienky najbližšieho alebo širšieho okolia školy. 

Zistiť čistotu ovzdušia v okolí. Zistiť výskyt populácií rastlín v okolí.  

3. ročník Žiacke projekty - Neživá príroda a jej poznávanie (Samostatné krátkodobé a 

dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov) Minerály a horniny v našej obci a jej okolí. Zistiť 

výskyt minerálov a hornín v okolí návštevou miestneho múzea (na vychádzke). 

Skameneliny v našom okolí. Osobitosti živej a neživej prírody v našom okolí. 

Uplatňovanie hospodárskych ekologických prístupov v okolitej krajine. 

4. ročník Žiacke projekty Návrh optimálneho životného prostredia našej triedy, školy, 

bydliska. Návrh, ako zlepšiť životné prostredie našej triedy, školy, bydliska. 

5.ročník Vysokohorské spoločenstvá  Poznať  významné druhy vysokohorských rastlín 

a živočíchov. Poznávať Malú Fatru prostredníctvom exkurzie. 

6.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 tematické celky: 

2. ročník Zdravý životný štýl. Ako organizátori celoslovenskej kampane Červené stužky, 

učíme žiakov solidarite s ľuďmi nakazenými HIV a chorými na AIDS. Nepriamo žiakov 

zoznamujeme so životom v krajinách tretieho sveta. 

5. ročník 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 a prezentovať 

žiacke samostatné práce a projekty. Spolupracovať v skupinách pri práci na projektoch. 

6. 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. 
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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 tematické celky: 

3. ročník Praktické aktivity - Neživá príroda a jej poznávanie (Samostatné krátkodobé a 

dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov) Spoločenstvá a ekosystémy v okolí našej školy 

(bydliska). Prírodné a ekologické podmienky najbližšieho alebo širšieho okolia školy. 

Zistiť čistotu ovzdušia v okolí. Zistiť výskyt populácií rastlín v okolí. Príroda nášho okolia. 

3. ročník  Žiacke projekty - Neživá príroda a jej poznávanie Minerály a horniny v našej 

obci a jej okolí. Zistiť výskyt minerálov a hornín v okolí návštevou miestneho múzea (na 

vychádzke). Skameneliny v našom okolí. Osobitosti živej a neživej prírody v našom okolí. 

Uplatňovanie hospodárskych ekologických prístupov v okolitej krajine. 

4.ročník Žiacke projekty Návrh optimálneho životného prostredia našej triedy, školy, 

bydliska. Návrh, ako zlepšiť životné prostredie našej triedy, školy, bydliska. 

5. ročník 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. 

6.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. 

7.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. -7. 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 tematické celky: 

2. ročník Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo Zásady prvej pomoci. Poranenia 

kostí a svalov. Zásady prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca. Poškodenia 

zraku a sluchu. Zásady prvej pomoci pri poraneniach mozgu, chrbtice a miechy.  

2. ročník Zdravie a život človeka Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba. 

Životný štýl. Vzťah človeka k prírode. 

2. ročník Praktické cvičenia Nácvik prvej pomoci pri poraneniach kože, kostí a pri 

ohrození životných funkcií. Nácvik prvej pomoci pri veľkom  a malom krvácaní.  
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3. ročník Neživá príroda a jej poznávanie Neživá a živá príroda. Poznávanie neživej 

prírody.  

3. ročník Príroda Slovenska Neživá príroda Slovenska.  

3. ročník Podmienky života a vzťahy organizmov Vzťahy organizmov s prostredím, 

prispôsobivosť organizmov prostrediu.  

4. ročník Žiacke projekty Návrh optimálneho životného prostredia našej triedy, školy, 

bydliska. Návrh, ako zlepšiť životné prostredie našej triedy, školy, bydliska. 

5.-6.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.  

7.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. 

1. - 7. ročník Účelové cvičenie - Zabezpečenie zdravotného stanovišťa poskytovania prvej 

pomoci. 

 

Dopravná výchova  

Cieľom prierezovej témy dopravná výchova na hodinách biológie je formovať mravné 

vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v 

cestnej premávke so zameraním na poskytnutie prvej pomoci. Do vyučovania predmetu 

biológia sú zahrnuté tematické celky: 

2. ročník Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo Zásady prvej pomoci. Poranenia 

kostí a svalov. Zásady prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca. Poškodenia 

zraku a sluchu. Zásady prvej pomoci pri poraneniach mozgu, chrbtice a miechy.  

2. ročník Praktické cvičenia Nácvik prvej pomoci pri poraneniach kože, kostí a pri 

ohrození životných funkcií. Nácvik prvej pomoci pri veľkom  a malom krvácaní.  

1. - 4. ročník Účelové cvičenie - Zabezpečenie zdravotného stanovišťa poskytovania prvej 

pomoci. 

 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

CHÉMIA 

1. ročník - Chémia okolo nás (vlastnosti látok, vodné roztoky, usadzovanie a filtrácia, 

voda a vzduch, význam vody pre život)  

2. ročník - Premeny látok (spoznávanie chemických reakcií, zmeny pri chemických 

reakciách) 

3. ročník - Zloženie látok (chemické prvky a zlúčeniny) 

5. ročník - Energetické zmeny pri chemických reakciách (exotermická reakcia, 

endotermická reakcia) 

7. 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, 

http://1.ro/
http://1.ro/
http://1.ro/
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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) 

7. ročník - Kvalita života a zdravie (alkaloidy, droga, návyková látka, nikotín, kofein, liek, 

antibiotikum, geneticky upravované potraviny, biologická hodnota stravy, vyvážená strava) 

 

MATEMATIKA 

2 . ročník - Povrch a objem kocky a kvádra (jednotky objemu a ich premena) 

3. ročník - Hranoly (hranol a jeho znázornenie), Pravdepodobnosť a štatistika (tvorba 

grafov a diagramov) 

 

FYZIKA  

2. ročník - Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok (meranie teploty, skúmanie 

premeny skupenstva, kyslé dažde) 

2.  ročník - Teplo (jednotka tepla 1 J, stanovenie energetickej hodnoty potravín) 

3. ročník - Svetlo (slnečné svetlo a teplo, svetelná energia, lom svetla, zobrazovanie 

šošovkami, chyby oka, okuliare)  

5. ročník - Energia okolo nás, I. časť (energia potravín, energia v našom organizme, 

zákon zachovania energie),  

5. ročník - Vlastnosti kvapalín a plynov (vlastnosti kvapalín, tlak v kvapaline, tlaková sila, 

atmosférický tlak, prúdenie tekutín), 

6.-7. 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) 

7. ročník - Energia okolo nás - priebežne - (vedenie a prúdenie tepla) 

 

GEOGRAFIA 

1. ročník - Orientácia na mape svetadielov (oceán, svetadiely, kontinenty, sopečná 

činnosť, zemetrasenia, zemská kôra, oceánska kôra, zlom) 

2. ročník - Premeny Zeme (prví ľudia na zemi, vznik rás) 

3. ročník - Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne (prírodné 

zdroje a ich využívanie, ekologické problémy) 

5. ročník - Zákonitosti atmosféry (atmosféra, zloženie atmosféry) 

5. ročník - Zákonitosti hydrosféry (obeh vody, význam mora, pitná voda) 

5. ročník - Zákonitosti biosféry, pedosféry (tundra, tajga, lesy mierneho pásma, step, 

savany, dažďové lesy, pedosféra) 

 

INFORMATIKA 
1.- 2. ročník - Informácie okolo nás (využitie IKT) 

5. ročník - Prezentácia informácií (aplikácie na tvorbu prezentácií - snímka, stránka, 

spôsoby tvorby prezentácií. Pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie) 

7. ročník - Internet - Služby internetu  (web - vyhľadávanie informácií) 

 

latinčina 

6. ročník - Jazykové prostriedky  (výslovnosť latinských hlások, dĺžka slabík, prízvuk)  

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

http://1.ro/
http://1.ro/
http://1.ro/
http://1.ro/
http://1.ro/
http://1.ro/
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1. ročník - Moja obec, región, vlasť, Európska únia (Moja obec, región), Vnútorný život 

jednotlivca (ľudská psychika) 

7. ročník - Človeka ako jedinec (psychológia v každodennom života - duševná hygiena, 

zdravie a stres), Človek a spoločnosť (sociálne fenomémy - deviácie, sociálne problémy) 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

1. ročník - Hľadanie pravdy o svete (evolučná teória, globálne problémy), Hľadanie 

pravdy o sebe (pôvod človeka) 

2. ročník - Sloboda a človek (závislosti)  

3. ročník - Kto je človek (človek ako muž a žena), Kultúra života (kultúra života a kultúra 

smrti) 

7. ročník - Človek - sociálna bytosť (stvorenie človeka na Boží obraz, človek ako muž 

a žena, sexualita v živote človeka) 

 

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 
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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:    

 

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 
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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 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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VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

DEJEPIS 

 

Názov predmetu DEJEPIS 

Časový rozsah výučby 1. ročník –1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

2. ročník –1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

3. ročník– 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

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

5. ročník –2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

6.ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

7. ročník –2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník 1. – 7. 

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

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. 

Vzdelávací štandard z dejepisu 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 minulosti. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi 

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

následne zreprodukovať. 
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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 žiakov ako celistvých 

osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania 

historických skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej, alebo 

svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie 

takých historických udalostí, javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným 

spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti a premietli sa do 

obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru 

spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, 

vnímanie a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných 

predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti. 

V procese výučby dejepisu sa na gymnáziách kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. 

storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských 

javov i problémov. Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu 

prítomnosti ako súčasti rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich 

historického vedomia, v ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných národov a etník. 

Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych 

diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať k rozvíjaniu hodnotovej 

škály demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým 

hodnotám európskej civilizácie. Napokon vo výučbe dejepisu ide aj o rozvíjanie 

kompetencie historickej kultúry ako schopnosti žiakov orientovať sa v mnohosti 

kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávajú s históriou. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Žiaci 

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase, 

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore, 

 naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu, 

 získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických 

udalostí, javov, procesov z národných a svetových dejín, 

 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických 

udalostí, 

 získajú  schopnosti  poznávať  históriu  na  základe  analýzy  primeraných  

školských  historických  písomných,  obrazových,  hmotných a grafických 

prameňov a sú schopní týmto prameňom klásť primerane adekvátne otázky, 

 pochopia postupne, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom, 

 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať 

kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i 

školského dejepisu v demokratickej spoločnosti, 

 osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v 

mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou. 
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ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE 

ŽIACI SI KLADÚ OTÁZKY A POUŽIJÚ ICH NA OSVOJOVANIE DANÝCH 

VÝZNAMOV, KTORÉ SÚVISIA S RIEŠENÍM ZÁKLADNÝCH OPERÁCIÍ S 

HISTORICKÝM ČASOM 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky, 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne, 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja, identifikovať rôzne 

časové štruktúry – letopočet, dátum, obdobie, medzník, periodizácia, dlhé trvanie, 

krátke trvanie, s historickým priestorom 

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor, 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti v historickom priestore, 

 identifikovať známe geografické pamiatky krajiny, 

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a 

obživy človeka, spoločnosti, s historickými faktami, udalosťami, javmi a 

procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním 

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť, 

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe 

určujúcich znakov, 

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti, 

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho, 

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období, 

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj. 

 

ŽIACI  APLIKUJÚ  SVOJE  OTÁZKY  V NOVÝCH  SITUÁCIÁCH,  V 

„SKÚMATEĽSKÝCH“  POSTOJOCH  A  PRACOVNÝCH  POSTUPOCH  PRI  

VYŠETROVANÍ,  PÁTRANÍ V ŠKOLSKÝCH HISTORICKÝCH PÍSOMNÝCH, 

OBRAZOVÝCH, GRAFICKÝCH A HMOTNÝCH PRAMEŇOCH – STOPÁCH PO 

MINULOSTI 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania, napríklad písomného úryvku z prameňa, 

mapy, grafu, diagramu, 

 pri vytvorení plánu skúmania, napríklad  fotografie, historického obrazu, 

 pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania, napríklad pästného klinu, nástroja 

pomocou zmyslov, v múzeu, archíve, 

 pri vytvorení záznamu zo skúmania, napríklad o ľuďoch, predmetoch a veciach na 

karikatúre, verbálneho textu,  

 

- pri vyhľadávaní relevantných informácií 

 z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov 

kombinovaných, napríklad vedeckých, vedecko-populárnych, literárnych, 

svedectiev, článkov, plagátov, máp, 

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, 

časopisov, z  webových stránok, 

 z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie. 

 

- pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

 vyberaní informácií, napríklad z úryvku písomného prameňa, z učebnice, z 

internetu, 
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 organizovaní informácií, napríklad prostredníctvom poznámok, kľúčových 

pojmov, pamäťových máp, obrazového materiálu, 

 porovnávaní informácií, napríklad podobnosti a odlišnosti, porovnať, rozlíšiť 

skutočné a neskutočné, staré od nového, čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo, 

 rozlišovaní a triedení informácií, napríklad rozlíšiť fakt, fikciu prostredníctvom 

karikatúry, komiksu, legendy, povesti, spomienky, 

 zaraďovaní informácií, napríklad na časovú priamku historické udalosti, do 

tabuľky, grafu, diagramu, 

 kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotením 

viacerých webových stránok na jednu tému,  

 

- pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 zoradení výsledkov, napríklad na časovú priamku, do Vennovho diagramu, do 

tabuľky, do schém, rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napríklad 

určovaním kľúčových pojmov, postupným vymedzovaním, historických pojmov v 

texte, zostavovaním pojmov a vzťahov medzi nimi do pamäťovej mapy, 

 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, napríklad 

prostredníctvom chronologickej tabuľky, 

 vyhodnocovaní správnosti postupu, napríklad kritickým overovaním historických 

faktov, 

 tvorbe súboru vlastných prác, produktov (portfólio), napríklad obrazového 

materiálu, plagátu, letáku, nákresu, kresby, maľby. 

 

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 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 
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6. LITERATÚRA A UČEBNÉ ZDROJE 

 

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 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. 

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 pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN, 

Schválilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2011-

48/44:1-919 dňa 3. 1.  2011, ISBN 978-80-10-01872-7. 

Dejepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN, 

Schválilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2011-

13208/37824:5-919 dňa 7. 10.  2011, ISBN 978-80-10-02061-4. 

Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN, 

Schválilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2011-

12218/33804:6-919 dňa 14. 9.  2011, ISBN 978-80-8115-043-2. 

Dejepis pre 9.ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN, 

Schválilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2012-

13923/41258:4-919 dňa 19. 9. 2012, ISBN 978-80-8120-189-9 

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 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. 

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. 

Finančná gramotnosť  u žiakov sa bude rozvíjať schopnosť ekonomicky a hospodársky 

myslieť. Tematický celok:  

Fenomény antického sveta  – 5. ročník (vznik peňazí a prvých mincí) 

Fenomény stredovekého sveta – 5. ročník (myslenie stredovekého človeka, peniaze 

a finančné inštitúcie v stredoveku) 

Fenomény novovekého sveta – 5. ročník (novoveké myslenie a kultúra, vplyv peňazí na 

európsky rozmach) 
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Zrod modernej doby a nacionalizmus – 6. ročník (vplyv financií na politiku) 

Integrácia Európy – 7. ročník (politická, ekonomická a finančná integrácia Európy) 

Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 

Regionálna 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. 

2. tematický celok: Objavujeme Slovensko 

Témy: 

spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov 

Slovenska v oblasti ľudových tradícií, 

spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku, 

výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, architektúra), 

flóra a fauna na Slovensku, 

chránené územia na Slovensku, 

ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké remeslá 

regiónov Slovenska, 

geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i., 

významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska. 

témy z celku Objavujeme Slovensko využijeme v sekunde v tematických celkoch: 

PREDKOVIA SLOVÁKOV V KARPATSKEJ KOTLINE 

SLOVÁCI V UHORSKOM KRÁĽOVSVE 

 

Ďalej tieto témy využijeme v tercii v tematických celkoch: 

MODERNÝ SLOVENSKÝ NÁROD, RAKÚSKO – UHORSKO 

v kvarte v tematických celkoch: MEDZIVOJNOVÁ EURÓPA, DEJINY SÚČASNOSTI 

Multikultúrna výchova 

Ciele multikultúrnej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní 

Všeobecným cieľom multikultúrnej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní je 

rozvinúť u žiakov uvedomelú kultúrnu sebareflexiu, podporovať ich rešpekt k príslušníkom 

iných kultúr, a tak budovať základy pre uvedomelú medzikultúrnu spoluprácu v 

budúcnosti. 

Hlavné ciele 

1. Viesť žiakov ku kultúrnej sebareflexii. 

2. Viesť žiakov k mysleniu o kultúre. 

3. Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia. 

4. Viesť žiakov k spolupráci s príslušníkmi iných kultúr. 

Čiastkové ciele 

1. Rozvinúť uvedomelú reflexiu vlastnej kultúrnej identity. 

2. Prehĺbiť analytické schopnosti v myslení o kultúre. 

3. Rozvinúť schopnosti analyzovať a triediť informácie o kultúrach. 

4. Rozvinúť argumentáciu pri prezentácii vlastných názorov a postojov. 

5. Vybudovať schopnosť odhaľovať základné stereotypy a predsudky. 

6. Prehĺbiť poznanie kultúr blízkeho okolia. 

7. Kultivovať formy a spôsoby komunikácie, formy a spôsoby sebavyjadrenia. 

8. Vybudovať reflexiu medziľudských vzťahov. 

9. Podnietiť snahu o korektné vzťahy s blízkym okolím. 

10. Rozvinúť základy medzikultúrnej tolerancie. Motivovať pre spoluprácu s ľuďmi 

z iných sociálnych skupín. 
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tercia: tematický celok PRVÁ SVETOVÁ VOJNA, príma: OBRAZY STAROVEKEJ 

SPOLOČNOSTI, OBRAZY STREDOVEKÉHO SVETA 

kvarta: MEDZIVOJNOVÁ EURÓPA, DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA, SVET PO DRUHEJ 

SVETOVEJ VOJNE, DEJINY SÚČASNOSTI 

 

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 MP č. 21/2011odsekoch 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 
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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. 

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% 

 

 

Návrh kritérií 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 

 



 

 

 398 

GEOGRAFIA 

 

Názov predmetu  GEOGRAFIA  

Časový rozsah výučby  

1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

2. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

3. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

4. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

5. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

6. ročník  – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  1. – 6. 

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

Hurbanova 44, Žilina 

Kód a  názov  ŠVP  ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP  ŠkVP 

Kód a  názov študijného 

odboru  
7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania  vyššie  sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia  8 rokov 

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 
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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, 

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 

 

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 

 

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,M. 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. 

Likavský,P. A kol.:Geografia pre 6.ročník základných škôl a 1.ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. VKÚ Harmanec, 2009. Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky pod č. CD – 2009 – 32686/32353 – 1:919 zo dňa 17.septembra 2009 ako 

učebnicu Geografie pre 6.ročník základných škôl a 1.ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom pre predmet geografia. 

Ružek,I. A Likavský,P.: Geografia pre 8.ročník základných škôl a 3.ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. VKÚ Harmanec, 2011. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2011 – 15264/41100:3 - 919 zo dňa 

25.októbra 2011 ako Geografia pre 8.ročník základných škôl a 3.ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. 

Tolmáči, L. a  kol.: Geografia 9 pre 9.ročník ZŠ a  4.ročník gymnázia s  osemročným 

štúdiom. Orbis Pictus Istropolitana, spol.s.r.o. Bratislava, 2012. Schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2012 – 13635/38982:4 - 919 

zo dňa 6.septembra 2012 ako učebnicu geografie pre 9.ročník základnej školy a 4.ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. 

Tolmáči,L. a kol.: Geografia pre 7.ročník základných škôl a 2.ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. VKÚ Harmanec, 2010. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. CD – 2010 – 16421/40475:4-919 zo dňa 

21.októbra 2010 ako učebnicu geografie pre 7.ročník základných škôl a 2.ročník gymnázií 

s osemročným štúdiom pre predmet geografia. 

Odborné časopisy: National Geographic, GEO, Ľudia a  Zem 

Atlasy 

Nástenné mapy, Internet. 
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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 s Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v  rámci 

predmetu  biológia 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. Žiak  sa vie 

začleniť do spoločnosti, vie v akej krajine žije a vie porovnať život na Slovensku s inými 

krajinami. 

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 – žiak sa vie nadchnúť nad krásou prírody a prírodnými úkazmi, 

uvedomuje si vážnosť globálnych problémov a ich dôsledky, vie si vážiť prírodné aj 

kultúrne pamiatky, ktoré treba zachovať pre ďalšie generácie. 

Mediálna výchova – žiak vie pracovať s médiami, vie hľadať nové informácie, vie sa dobre 

orientovať v rôznych zdrojoch. 

Multikultúrna výchova – žiak spoznáva nové kultúry, váži si všetky rasy a všetky 

národnosti. 

Regionálna výchova - žiaci budú sledovať stav litosféry, atmosféry, hydrosféry a biosféry 

v  regióne, vyhodnocovať výsledky pozorovania a  opisu.  

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.  

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v týchto predmetoch: 

anglický jazyk – 1.ročník: celok Pripravme sa ( názvy krajín, národností), celok Cvičenia ( 

národné športy USA, Kanady), celok Počasie ( klíma, púšte, dažďové pralesy, tornáda) 

anglický jazyk – 2.ročník: celok Expedície ( Marco Polo), celok Zábava ( festivaly v 

Austrálii, Veľkej Británie a USA) 

nemecký jazyk – 2.ročník: celok Ako to chutí ( národné kuchyne), celok Prírodné 

katastrofy ( tsunami, zemetrasenie a podobne) 

dejepis – 1.ročník: celok Rímska ríša ( jej hranice a časti sveta, ktoré jej patrili) 

občianska náuka: 1.ročník: celok Poznávanie regiónu (základné charakteristiky miestnej 

krajiny), 2.ročník: celok Typy štátov, 3.ročník: Politológia 

biológia – 3.ročník: celok: Ekológia (ochrana prírody a krajiny, ekologické problémy), 

celok: Horniny (horniny nášho okolia) 

 

 

 

 

 



 

 

 402 

9. HODNOTENIE A  KLASIFIKÁCIA  

 

 Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Predmetom hodnotenia v geografii sú 

učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj 

usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv iných a  ochota spolupracovať. Predmet 

geografia je hodnotený známkou. Vedomostná úroveň žiakov sa hodnotí ústnou 

odpoveďou a písomnými testmi. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, 

grafických prejavov a komunikatívnych zručností sa hodnotí prostredníctvom prezentácie 

projektov, prípadne plagátov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.  

 

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 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)  
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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:    

 

100–90% 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:    

 

   100–90%   výborný                                                                                                                        

  89,99 – 75%   chválitebný                                                                                                                     

 74,99 – 50%   dobrý                                                                                                                      

 49,99 – 30%  dostatočný                                                                                                                    

 29, 99 – 0%   nedostatočný 
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OBČIANSKA NÁUKA 

 

Názov predmetu OBČIANSKA NÁUKA 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

2. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

3. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

4. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník 1. – 4., 7. – 8. 

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie  

Dĺžka štúdia 8 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

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. 
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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 

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 k celoživotnému učeniu sa 

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, 
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b) sociálne komunikačné kompetencie  

dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 

komunikácie,efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, 

dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, chápe význam 

a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 

spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej 

zodpovednosti, 

c) kompetencie 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, je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, dokáže využívať IKT pri 

vzdelávaní, 

d) kompetencia 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, 

e) kompetencie občianske 

uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

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, 

f) kompetencie sociálne a personálne 

dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje 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 k dosahovaniu spoločných cieľov, 

dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

g) 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, 

chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní, 

dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

h) kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 
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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 8. ročníku. Celková dotácia predmetu bude v 8. 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“ 
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- zaujať vlastné stanovisko k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie z pohľadu 

existencializmu    

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v rámci 

predmetu občianska náuka začlenené tieto prierezové témy:  

 

1. Osobnostný a sociálny rozvoj 

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 me-dziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, 

podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu 

šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 

1. ročník  

Vnútorný život jednotlivca - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: duševná  

hygiena, zdravie a stres, psychologické poradenstvo, sebareflexia a duševné zdravie; 

Vonkajší život jednotlivca - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: sociali-zácia, 

sociálne vzťahy, roly v sociálnych skupinách, poznanie svojich pozícií v sku-pinách, 

komunikácia, riešenie konfliktov.  

2. ročník  

Občiansky život ako proces formovania demokracie - žiak bude rozvíjať kompetencie 

v oblastiach: základné ľudské práva, detské práva. 

3. -4.ročník  

Právo- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: ústava SR a ľudské práva.  

7. ročník  

Človek a jedinec- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: duševná  

hygiena, zdravie a stres, psychologické poradenstvo, seba-reflexia a duševné zdravie; 

Človek a spoločnosť- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: socializácia,  

sociálne vzťahy, roly v sociálnych skupinách, poznanie svojich pozícií v skupinách, 

komunikácia, deviácia; 

Občan a právo - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: základné ľudské  

práva, morálka a právo, právo a ochrana občana; 

Svet práce- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: príprava na výber  

povolania, kariérne poradenstvo. 

8. ročník 

Dejinno-filozofický exkurz- žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: sebare-flexia, 

hodnota poznania a pravdy, morálka a rozlišovanie dobra;  

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 

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 
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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. 

 

1. ročník  

Moja obec, región, vlasť, EÚ  - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: IKT 

prezentácia môj región.  

2. ročník  

Občiansky život ako proces formovania demokracie - žiak bude rozvíjať kompetencie 

v oblastiach: IKT prezentácia demokratický štát. 

3. ročník  

Právo - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: IKT prezentácia - typy štátov. 

7. ročník  

Svet práce  - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: IKT prezentácia  

z oblasti zamestnanosti.  

8. ročník 

Dejinno-filozofický exkurz - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach:  

IKT prezentácia z oblasti hodnôt – pravda, dobro, krása. 

 

3. 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 

1. ročník  

Moja obec, región, vlasť, EÚ     - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: prí-rodné 

krásy regiónu a ich ohrozenie. 

2. ročník  

Sociálne vzťahy v spoločnosti    - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: so-ciálne 

napätia v spoločnosti – vojny, terorizmus. 

3. -4. ročník  

Právo - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: ochrana života občana  

v právnom štáte.  

7. ročník  

Občan a štát - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: ochrana zdravia občana  

v demoktatických štátoch.  

 

4. 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 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/medialna_isced2.pdf
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osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne 

vplyvy na svoju osobnosť. 

1. ročník  

Vnútorný život jednotlivca - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: psycho-lógia 

v každodennom živote – ako nás médiá ovplyvňujú. 

2. ročník  

Sociálne vzťahy v spoločnosti - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: Ako 

prezentujú média sociálny zmeny. 

3. ročník  

Právo - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: ako chránia média demokraciu.  

7. ročník  

Trhový mechanizmus - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: reklama ako  

marketingový nástroj.   

Človek ako jedinec - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: média ako možný  

nástroj manipulácie.  

8. ročník 

Dejinno-filozofický exkurz - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: vplyv  

médií na vlastné kritické myslenie.  

 

5. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou 

témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a 

hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. 

1. ročník  

TC Moja obec, región, vlasť, EÚ  - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach:  

Kultúrne pamiatky v mojom regióne. 

 

6. Environmentálna výchova 

Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto 

prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností 

a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom 

a jeho život-ným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 

poznať a chá-pať 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. 

 

1. ročník  

Moja obec, región, vlasť, EÚ   - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach:  

prírodné krásy regiónu a ich ohrozenie. 

2. ročník  

Sociálne vzťahy v spoločnosti  - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach:  

sociálne napätia v spoločnosti – znečisťovanie prostredia. 

7. ročník  

Základné ekonomické problémy a ich riešenia - žiak bude rozvíjať kompetencie  

v oblastiach: negatívne externality v trhovom hospodárstve (znečisťo-vanie prostredia) 

a ich riešenia. 

8.  ročník 

Dejinno-filozofický exkurz - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: filozofia  

prírody a človek a príroda. 
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7. Multikulturna 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 kul-

túrnej 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. 

1. ročník  

Vonkajší život jednotlivca - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach:  

rešpektovanie rôznych kultúr v sociálnej skupine. 

2. ročník  

Sociálne vzťahy v spoločnosti  - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: kultúra, 

multikultúrnosť, migrácia obyvateľov štruktúra obyvateľstva. 

3. ročník  

Štát - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: demokracia a multikultúrnosť.  

7. ročník  

Človek a spoločnosť - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: sociálne skupiny,  

sociálne vzťahy, tolerancia iných sociálnych skupín, nacionalizmus.  

8. ročník 

Dejinno-filozofický exkurz - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: naciona-lizmus 

a národná identita vo filozofickom myslení. 

Religionistika  - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: multikultúrnosť  

a religiozita, vlastná religiozita a identita. 

 

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 – 7. ročník (peniaze a tvorenie ceny) 

Trh práce - 7. ročník (vplyv peňazí na trh práce) 

Svet práce - 7. ročník (vzťah peňazí a profesijnej orientácie) 

Úloha peňazí a finančných inštitúcií - 7. ročník (funkcie a formy peňazí) 

 

Medzipredmetové vzťahy v 1. – 4. roč.: 

dejepis   

Staroveké Grécko  – prima (aténska demokracia) 

Rímska republika – prima (republikánske usporiadanie, rímske právo) 

Svet náboženstva – prima (islam, kresťanstvo, judaizmus) 

Obrazy novovekého sveta – sekunda (hospodárske zmeny v novoveku) 

Prvá svetová vojna – tercia (vznik ČSR) 

Európa na ceste k modernému národu – tercia (demokracia a diktatúra)  

 

geografia  

Hospodárstvo Ameriky – prima (dôležité ekonomiky Ameriky) 

Obyvateľstvo, náboženstvá, hospodárstvo Ázie – sekunda (dôležité ekonomiky v Ázii) 

Hospodárstvo Európy – tercia (jednotlivé ekonomiky v Európe a integrácia Európy) 

Tradícia demokracie – tercia (demokracie v Európe) 
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Prírodné a kultúrne zaujímavosti – tercia (najznámejšie prírodné a kultúrne zaujímavosti 

Európy) 

 

informatika  

Informácia okolo nás – prima/tercia (práca s programami Word, PowerPoint) 

Komunikácia prostredníctvom IKT – prima/tercia (práca s informáciami z internetu) 

 

Medzipredmetové vzťahy v 7. – 8. roč.: 

 

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) 

 

Psychosociálny výcvik  

Osobnostný rozvoj – 4. ročník (poznanie seba samého ako základ rozvoja osobnosti) 

Komunikácia v rodine – 4. ročníky (efektívne komunikačné techniky) 

 

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. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa 
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v predmete občianska náuka klasifikujú podľa kritérií uvedených v stupňoch 1 -5 

v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

 

Stupeň 1 (výborný)                                                        

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých 

úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. 

Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas 

nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý)                                                        

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 

v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho 

činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často 

v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa 

prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak 

s pomocou učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet 

učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 

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), 
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- praktická ( projekty, prezentácie, riešenie kvalitatívnych a kvantitatívnych úloh) ,      

- tvorivá (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 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ UMENIE A KULTÚRA 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 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 2 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného odboru  7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard výtvarnej výchovy pre gymnázium s osemročným vzdelávacím 

programom 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. Tietozákladné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, 

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

výtvarných zadaní. 

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 výtvarnej výchovy 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 vo výtvarnej výchove. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len 

pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú zapamätať a 

následne zreprodukovať. 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností 

spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení kresby, maľby, plastiky, 
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fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu. Všetky ostatné didaktické formy ako 

používanie učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a podobne sú len 

doplnkovými aktivitami v rámci motivácie alebo následných ukážok, diskusií. Ťažiskom 

je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi od ceruzky až po 

fotoaparát a počítač. Zahŕňa tvorbu od vymyslenia nápadu, čo chcú žiaci vytvoriť, cez 

nachádzanie formy, ako to vyjadriť, až po realizáciu schopnosť realizovať nápad a 

formu v materiáli prostredníctvom výtvarnej techniky. Prostredníctvom tohto procesu sa 

jednak zvyšuje gramotnosť žiakov – schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe 

vlastnej skúsenosti, jednak sú uvádzaní do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej 

kultúry i kultúrnej tradície. Žiaci touto formou získavajú dôležité kompetencie kritické 

porozumenie reklame, filmu a videu, dizajnu, architektúre, fotografiám, obrazom a 

objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich obraz sveta. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Žiaci 

 spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, 

fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú 

základnú gramotnosť v ich používaní, 

 rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a 

výtvarne ich spracovávať, 

 rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú 

realizáciu, 

 spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok 

z nich výtvarne interpretujú, 

 poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery 

moderného a súčasného umenia a historické slohy, 

 osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky 

aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania 

hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia 

a interpretácie. 

 

4. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

         

Vyučovanie VV je programovaný a riadený proces, v ktorom ale učiteľ iniciuje, rešpektuje  

a podporuje nápady a individuálne riešenia žiaka. 

Východiskami tohto procesu sú: 

1.činnosti žiakov , ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov 

výtvarných a vizuálnych umení , sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej 

kultúry; 

2.témy /námety /obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický a kultúrny 

charakter. 

 

VV predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú možnosť tematizovať základné 

antropologické koncepty: 

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

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

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

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

postihnutý, ...  kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta ), 
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e) kategórie afektivity ( radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

Témy ponímame z hľadiska: 

a) osobnosti a veku žiaka, 

b) edukačných cieľov, 

c) kultúrno-spoločenskej reality. 

Žiak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy  

a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta. Na rozdiel od iných 

predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém, VV angažuje osobnosť žiaka 

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

kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety, 

v ktorých prevažuje cieľ kognitívny. 

 

3. v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. 

V nižšom sekundárnom vzdelávaní sa zvyšuje dôraz na poznávanie a veku primeraný 

rozbor diel vizuálnej kultúry – jednak kľúčových diel reprezentujúcich historické epochy a 

kultúry, jednak diel reprezentujúcich súčasné tendencie vizuálnych umení. 

 

5. Stratégie vyučovania ( metódy a formy) 

          

Pri používaní elektronických médií ( metodické rady, podnety z fotografie, podnety z filmu 

a videa a elektronické médiá) odporúčame triedu deliť na 2 skupiny. 

Organizácia činnostného vyučovania vyžaduje väčšie časové jednotky ako 45 min. Z toho 

dôvodu je optimálne navýšiť hodinovú dotáciu v školskom pláne. 

Pri niektorých edukačných témach je možné združiť vyučovanie výtvarnej výchovy do 

spoločných projektov s inými predmetmi. 

K učebným osnovám je vydaná metodická príloha s rozvedenými metodickými radmi, 

ktoré nie sú záväzné, majú charakter inšpiračného materiálu pre učiteľa. Expozičný, 

pracovný  a demonštračný vizuálny materiál sa nachádza na edukačnom DVD. 

 

Predmet VV musí byť vyučovaný, vzhľadom na vyššie nároky znalostí médií a technológií, 

výlučne kvalifikovanými učiteľmi VV. 

V rámci tematického učebného plánu môže učiteľ edukačné témy zaraďovať do 

vyučovania  v poradí a časovom rozpätí podľa vlastného uváženia. 

 

Predmet VV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika hodnotenia je 

rozpracovaná  v metodickej prílohe. 

Žiaci si osvojujú obsah z hľadiska cieľov vo výchovno-vzdelávacom procese, v ktorom sa 

uplatní interakcia medzi tromi činiteľmi: medzi záväzným cieľom a obsahom na jednej 

strane  a učiteľom a žiakom na druhej strane. 

Efektívnosť tohto procesu zabezpečuje odborne - pedagogicky pripravený učiteľ, jeho 

pochopenie všeobecne stanoveného záväzného cieľa a obsahu ( ich nadradenosť 

nezáväzným variabilným didaktickým prostriedkom, metódam a formám práce ). 

Výchovno-vzdelávací proces predstavuje celistvý proces výtvarno-estetického vnímania, 

poznávania, hodnotenia a vytvárania novej výtvarnej skutočnosti na základe rozvíjania 

individuálnych výtvarných schopností. V tomto procese sa uplatní jednota citového, 

racionálneho  a vôľového vystrojenia osobnosti, ako aj intuícia. V každej jeho fáze sa 

realizuje časť cieľa  a obsahu, teda nielen v materializovanom výsledku ( výtvarnej práci ), 

prípadne v hodnotiacich estetických súdoch o umení a mimoumeleckom estetične, ale aj vo 

výtvarnej hre a iných tematicky zameraných výtvarných akciách. 
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Pre osvojovanie (interiorizáciu) obsahu žiakmi v procese si učiteľ skonkretizuje obsah 

oboch jeho zložiek a tematických celkov do úloh jednotlivých lekcií (alebo ich súboru) v 

tematických plánoch. V nich môže uvažovať aj o voľbe viacerých vhodných námetov a 

širších tém (motivujú tvorivosť  i aktivitu), výtvarných techník, materiálov a postupov pri 

riešení výtvarných problémov. (Voľbu námetov a širšie chápaných tém, techník, foriem a 

metód práce rozpracúvajú metodické príručky a iné metodické materiály). 

Z tematických plánov oboch zložiek obsahu si učiteľ zostaví časový plán (polročný, ročný  

a iný). Zohľadní v ňom nielen miestne podmienky, ale uplatní aj vlastný model 

sprostredkovania obsahu žiakom ako objektu výchovy pri jeho individuálnom osvojovaní 

žiakmi ako subjektami výchovy. 

Základným princípom osobného plánovania pritom bude nielen prepojenosť tematických 

celkov vo výtvarných činnostiach, ale najmä efektívna koordinácia a čiastočná integrácia 

výtvarných činností s výtvarnou kultúrou. Potreba tejto prepojenosti z hľadiska 

horizontálnych  (v ročníku) a vertikálnych (v postupných ročníkoch) väzieb obsahu 

vyplýva aj z toho, že výtvarné činnosti sú síce jadrom obsahu najmä v mladšom a strednom 

školskom veku, ale z hľadiska cieľov, perspektívne (vychovať aktívny a uvedomelý vzťah 

k výtvarnému umeniu a výtvarnej kultúre ako celku, osvojiť si na primeranej úrovni 

súčasný umelecký a estetický vkus) sú pre väčšinu populácie prostriedkom dočasným. 

Ďalším princípom je rešpektovanie rozdielnych výtvarných schopností žiakov a ich 

inklinácie  k niektorému výtvarnému typu, ako je vizuálny a imaginatívny a v ich rámci 

grafický, maliarsky  a priestorovo-konštruktívny, ich záujmov a profesionálnej orientácie 

starších žiakov. 

Tieto princípy ovplyvnia aj vlastnú voľbu časových proporcií pre jednotlivé zložky a 

tematické celky obsahu, pri ktorých uvedené hodinové dotácie sú orientačné. Táto možnosť 

voľby hodín nemá príliš zúžiť obsah a hľadisko cieľa, skôr má zdôrazniť niektoré z jeho 

funkcií (formatívnu, informatívnu, rozvíjaciu) pri kolektívnom, skupinovom alebo 

individuálnom riešení úloh. Tieto princípy sa potom odrazia aj v procese pri voľbe námetov 

širších tém a projektov, výtvarných techník, materiálov a výtvarných postupov, foriem a 

metód práce, pomôcok a pod. 

V osobnom pláne môže učiteľ na obohatenie tvorivých činností a tvorivého vnímania 

umenia a výtvarnej kultúry využiť intermediálne prostriedky, film a fotografiu, video, 

zvukové nahrávky a za priaznivých podmienok aj počítače. 

Pri koordinácii výtvarných činností s výtvarnou kultúrou môžu žiaci uvedomenejšie 

poznávať a chápať princípy výtvarnej tvorby. Vytvárajú sa pritom plodné paralely medzi 

tvorivým procesom žiaka a umelca, medzi detskou a umeleckou tvorbou a ich rozdielnych 

funkcií. 

Učiteľ pri realizácii osobného modelu rozplánovania obsahu využije aj koordináciu  s 

literárnou a hudobnou výchovou (formatívno-estetické podnety), dejepisu a inými 

predmetmi (informatívno-vecné podnety). 

Hodnotenie v procese a jeho výsledkov poskytuje spätné informácie o úrovni osvojovania 

obsahu porovnávaním a hodnotením rozličných výtvarných riešení. Pri hodnotení 

prihliadame k individuálnym výtvarným schopnostiam žiakov, čo sa prejaví aj v 

individuálnom prístupe učiteľa k žiakom v procese. 

Námety (témy a projekty, motívy) výtvarných aktivít ako variabilné didaktické prostriedky 

sú dôležité najmä vo vzťahu k žiakovi, lebo sú konkrétnymi prostriedkami osvojovania 

cieľa a obsahu. Preto ich voľba musí vychádzať z poznania, zážitku, záujmov a 

predovšetkým z citového vzťahu žiakov k nim. Voľba vhodných námetov môže viesť aj 

cez osvetlenie výtvarného problému v motivácii. Uplatní sa pritom vzájomná prepojenosť 

námetu (témy, motívu) s výtvarnou technikou, výrazovými prostriedkami a motiváciou 

výtvarných aktivít. 
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Prehľad odporúčaných výtvarných techník: 

 

Kresba: voskový pastel, hrudka, uhoľ; drievko, kovové a rákosové  pero; lavírovaná 

kresba  

Maľba: krycie farby (tempera, škrobové a práškové farby),  polokrycie a vodové farby; 

kriedový pastel 

Grafika a techniky tlače: odtlačky, frotáž, tlač z koláže a  slepotlač; monotypia; 

linoleorez; suchá ihla; aplikované  grafické techniky  

Kombinácia techník: kolorovaná kresba; techniky s rezervami (preškrabovanie, 

domaľovanie); dokreslená a domaľovaná  koláž; tlačidlá s kresbou a maľbou 

Materiálové techniky: koláž a dekoláž (papier, textil); asambláž  (prvky z dreva, papiera, 

kovu, plastov a pod.); tkanie a  pletenie, úprava textúry a textilná aplikácia;  batikovanie; 

vitráž; vystrihovanie a nalepovanie; pretláčanie, tepanie (kovové fólie); dekoratívna  

kachlička a šperk (hlina, modurit, plech a drôt, koža); kašírovanie; sgrafito (sadra); 

mozaika (papier, kamienky, keramické prvky, drevo, sklo, prírodné materiály); intarzia 

(papier, drevo)  

Techniky priestorového vyjadrovania: modelovanie (hlina; modurit); odlievanie v sadre; 

plastika (drevo, papier,  kovové fólie a šrot, plasty); tvarovanie a konštruovanie  

priestorových  

a architektonických objektov (papier,  drevo, drôt a plech, plasty, hotové prvky z 

odpadového materiálu)  

 

6. UČEBNÉ ZDROJE 

 

ČARNÝ, L.: Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník osemročných 

gymnázií. Prievidza: Patria I., 2010. ISBN 978-80-89431-08-3. Schválilo MŠ SR pod č. 

2010-674/3016-4:919 dňa 28.1.2010. 
ČARNÝ, L.: Výtvarná výchova pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník osemročných 

gymnázií. Prievidza: Patria I., 2011. ISBN 978-80-89431-229. Schválilo     

MŠ SR pod č. 2011-16947/44968:4-919 dňa 15.11.2011. 

 

Odborná literatúra a časopisy, obrazový materiál, internet, DVD, IKT, tabuľa, zvukové 

nahrávky, video, 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 výtvarná výchova 

v iŠkVP nemení. 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu výtvarná výchova 

začlenené tieto prierezové témy: 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu výtvarná výchova 

začlenené tieto prierezové témy: 
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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. 

1. ročník: TC - Podnety rôznych oblastí poznávania sveta (výtvarné vyjadrenie a 

zobrazovanie rôznych spoločenských tém, súťažné témy - Zelený svet, Mier a spolupráca, 

Stop drogám, Červené stužky; výtvarné hry s problematikou dejepisu alt. výtvarné hry s 

problematikou zemepisu) 

2. ročník: TC - Podnety rôznych oblastí poznávania sveta (výtvarné vyjadrenie 

aktuálnych spoločenských tém a spôsob ich riešenia, súťažné 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. Rozvíja zmysel pre spravodlivosť, solidaritu 

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

rovnoprávnymi. 

1. ročník: TC - Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia ( ranokresťanské a 

byzantské umenie - mozaika / ikona). TC - Podnety výtvarného umenia /médiá, štýly, 

procesy, techniky, témy (kubizmus a konštruktivizmus, kinetické / svetelné umenie, op-

art). TC - Škola v galérii /galéria v škole (galéria na internete). TC -  Možnosti 

zobrazovania videného sveta. 

2. ročník: TC - Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia (stredoveké a gotické 

umenie, renesančné umenie; významní umelci ...). TC - Podnety výtvarného umenia 

/médiá, štýly, procesy, techniky, témy (dada, neodada, surrealizmus, akčné umenie, 

abstraktné umenie). TC - Škola v galérii /galéria v škole (galerijné zbierky na internete). 

TC - Možnosti zobrazovania videného sveta.  

 

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. 

1. ročník: TC - Škola v galérii /galéria v škole (objavovanie prvkov obrazu v galerijných 

zbierkach na internete); TC - Podnety architektúry. TC - Podnety filmu a videa, 

Podnety fotografie ( spájanie obrazov, montáže, koláže, základy práce s fotoaparátom, 

digitálny fotoaparát, uloženie a základné operácie s fotografiou v počítači, fotografická 

reportáž /spájanie obrazov / tvorba deja, záznam akcie; význam médií v živote človeka 

a spoločnosti) 

2. ročník: TC - Škola v galérii /galéria v škole ( ukážky z internetu). TC - Elektronické 

médiá (úprava digitálneho obrazu / skenovanie / základné operácie s digitálnym obrazom, 

možnosti úpravy digitálnej fotografie v počítači, farebné variácie / písmo; beseda 

o masmédiách). 

 

Dopravná výchova – učí jedinca riešiť a vyhodnotiť dopravné situácie, správaniu sa 

v cestnej doprave . 

1.ročník + 2. ročník: TC -  Podnety rôznych oblastí poznávania sveta; TC - Možnosti 

zobrazovania videného sveta ( motivačné rozhovory na tému bezpečnosti cestnej 

premávky, kultúra cestovania). 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - vedie jedinca k pochopeniu zložitosti 

vzťahov a charakteristiky regiónu. Učí ho pochopiť dynamicky sa rozvíjajúce vzťahy 
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v danom regióne. Vedie jedinca k aktívnej účasti na ochrane regiónu. Inšpirácia ľudovým 

umením. 

1. ročník: TC - Podnety tradičných remesiel (podnety hrnčiarstva, kombinácia hrnčiarstva 

a drotárstva); TC - Tradícia a identita / kultúrna krajina ( výtvarné reakcie na rôzne typy 

regionálnych ornamentov ; výtvarné reakcie na tradičné formy architektúry, odevov,  

zvykov – fašiangy, tradície spojené s vianočnými a veľkonočnými sviatkami ...).           

2. ročník: TC - Podnety tradičných remesiel - a) podnety košíkarstva, pletenie, b) podnety 

krajčírstva / alt.: podnety čipkárstva; TC – Tradícia a identita ( rozprávky, príbehy, 

legendy a história obce, regiónu spracované výtvarnou formou); TC - Podnety 

architektúry - architektonické objekty mesta. TC - Výtvarné činnosti inšpirované 

dejinami umenia (stredoveké a gotické umenie, renesančné umenie; významní umelci, 

pamiatky v regióne a na Slovensku).  

Návštevy regionálnych múzeí, galérií, kultúrnych pamätihodností. 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, 

zručnosti definovať, analyzovať a vyriešiť problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

1. ročník: TC - Podnety dizajnu (projekt Módna prehliadka); vyhodnocovanie súťažných 

tém; skupinová práca – skladací / priestorový betlehem.  

2. ročník: TC - Podnety dizajnu ( projekt Moja značka / logo); práca v skupinách – návrh 

výrobkov s použitím rôznych materiálov. 

Návrhy veľkonočných a vianočných pohľadníc pre potreby školy. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

 

 informatika – práca na obrazovke počítača je väčšinou práca s výtvarnými 

prvkami,  spracovanie a vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, 

využívanie programu Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint pri 

tvorbe prezentácií ap. 

 dejepis – historický kontext jednotlivých výtvarných období s dôrazom na národné 

dejiny, historická architektúra a umenie, významní umelci atď. 

 geografia – zobrazovanie na mapách. 

 literárna výchova – inšpiračné ukážky literárnych textov, ilustračná tvorba. 

 hudobná výchova – hudobné ukážky, rytmus, nálada, farba. 

 biológia – tvary a usporiadanie buniek, kryštálov, stavba zvieracích tiel a pod. 

 matematika – sčítanie, odčítanie a delenie sa dá vyjadriť aj výtvarne, geometrické 

telesá, povrchy telies, priamky, body ap. 

 náboženstvo – náboženská  a duchovná dimenzia výtvarných diel. Biblické námety. 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

         

V rámci novej koncepcii vyučovania výtvarnej výchovy na ZŠ a osemročných gymnáziách, 

zavádzame v rámci obsahovej prestavby školstva spôsob hodnotenia a klasifikácie žiaka 

známkami. 

V súvislostiach civilizácie, v ktorej žijeme, hrá hodnotenie dôležitú úlohu. Predstavuje 

spätnú väzbu prostredia, ktorá symbolizuje jeho názor na kvalitu a význam hodnoteného 

faktu. 

Týmto aktom zároveň zaraďuje hodnotený fakt medzi veličiny, ktoré stojí za to hodnotiť, 

ktoré sú pre dané prostredie (spoločnosť) hodnotou. 
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Oblasť prežívania, interpretácie sveta a umeleckého vyjadrovania predstavuje hodnoty, 

ktoré sú v takej miere viazané na individuálne vlastnosti a podmienky jednotlivca, že 

možnosť ich kvantifikácie a objektivizácie je obmedzená. Napriek tomu citlivé rozlíšenie, 

pomenovanie  

a uznanie týchto hodnôt je pre ich nositeľa a jeho osobnostný vývoj veľmi dôležité. Proces 

hodnotenia je podstatnou súčasťou výchovy aj vzdelávania. 

Nehodnotenie predmetu, resp. uvedenie vo vysvedčení slovkom absolvoval, znamená 

vzdať sa dôležitého výchovného aspektu vzdelávania. Nehodnotenie predmetu môže tiež 

znamenať v očiach žiaka i verejnosti, že ide o predmet, v ktorom nedochádza k budovaniu 

zásadných osobnostných hodnôt, predmet doplnkový, ktorý len dopĺňa dôležité formačné 

predmety. 

Hodnotenie každého predmetu je špecifické , pretože musí zohľadniť špecifický prínos 

predmetu k vzdelanostnému rastu a osobnostnej formácii žiaka. 

Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je , 

že sa v rámci jej procesu očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii techník, nástrojových  

a koordinačných zručností, ale najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických 

reprezentácií skutočnosti (obrazov, objektov, priestorových riešení, akčných a 

procesuálnych vyjadrení svojej fantázie, predstáv a reality vonkajšieho sveta). Výtvarná 

výchova je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou požadovaného programu (edukačnej 

úlohy ), ale v ktorých je tento program len východiskom k samostatnému (tvorivému) 

výtvarnému vyjadrovaniu sa žiaka. Ináč by nespĺňali svoje ťažiskové poslanie: 

formovať mentálne štruktúry žiaka v smere aktívnej otvorenosti voči interpretáciám 

a vyjadrovaniu sveta a seba, orientovať žiaka  

k tvorivému prístupu – či v rámci sebavyjadrovania alebo riešenia zadaných úloh. 

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

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

Pri hodnotení žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi 

výkonmi  

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

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

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

rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať stanovisko a 

výsledku činnosti  

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

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

procesu. 

9.1. Forma hodnotenia 

Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom , v ktorom učiteľ žiakovi 

poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych 

aspektoch jeho činnosti ( viď kritériá hodnotenia ). Vo vzájomnej komunikácii má žiak 

možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu odporúčame príležitostne 

kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. 

Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok , porovnateľné so 

známkovaním, aké sa používa v iných predmetoch vyučovaných na škole. 

Hodnotíme škálou od 1 do 5, pokiaľ škola nepoužíva na hodnotenie iný systém (slovné 

hodnotenie a pod.). Nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na 

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

obraz o jeho kvalitách a vývoji. Odporúčame však, aby žiak bol hodnotený z úloh v rámci 

rozličných metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu žiaka, nakoľko môžu byť 

rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností žiakov. 
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9.2.Kritériá hodnotenia 

Učiteľ má brať ohľad na to , že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, 

záujmami  

a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných 

úloh iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov  

a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania 

žiaka. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup . Predložené kritériá sú orientačné, 

učiteľovi poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť žiaka 

v rámci výtvarnej výchovy. Výsledok výtvarných činností (artefakt) nie je jediným 

predmetom hodnotenia, ale učiteľ zvažuje všetky nižšie vymenované kritériá. 

Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôležitý, u žiaka naň vzniká obyčajne citová väzba – 

spokojnosť dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následne motivuje pre ďalšiu výtvarnú 

prácu  

a udržiava jeho záujem o sebavyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal 

stanovisko. Okrem neho treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných 

činností, pretože práve v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka a k 

získavaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy. 

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, 

aby učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. 

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

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

  a vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, 

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení, 

- cieľavedomosť riešení, 

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

- schopnosť spolupracovať, 

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

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí : 

- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických 

operácií  

   s nimi), 

- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka), 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania, 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, 

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

   analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky ); 

c) priebeh získavania vedomostí: 

- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami, 

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, 

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

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu. 

9.3.Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia výtvarnej výchovy:  

Stupňom 1 - výborný                                                  

Opis kritérií: - žiak spĺňa kritériá (a – d) na vynikajúcej úrovni; je iniciatívny a tvorivý vo 

výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom  

a experimentovaniu; dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca, 

individualita) v oblasti vizuálnej kultúry; ovláda zručnosti (technické, nástrojové, 
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materiálové) podľa požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni; žiak 

preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti – na úrovni vnímania, prežívania, 

fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcií; dokáže veku primerane 

pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky; preukazuje vedomosti z 

oblasti vizuálnej kultúry primerané edukačným úlohám (v nižších ročníkoch najmä 

vedomosti o materiáloch nástrojoch, základných technikách  

a druhoch vizuálnych umení; v sekundárnom vzdelávaní o štýloch, ťažiskových obdobiach, 

nosných umelcoch a médiách); dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný 

voči tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných; zrealizoval artefakt primerane svojmu 

veku  

a schopnostiam. 

 

Poznámka: - proporcie medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych 

daností žiaka. 

 

Stupňom 1 - výborný  

Opis kritérií: -žiak 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.Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Svoje 

vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

 

Stupňom 2 - chválitebný  

Opis kritérií: -žiak v podstate spĺňa kritériá 1.stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, 

iniciatívny a tvorivý. 

 

Stupňom 3 - dobrý  

Opis kritérií: - žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, 

tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, 

podlieha predsudkom a stereotypom. 

 

Stupňom 4 - dostatočný  

Opis kritérií: - žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s 

ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach. 

 

Stupňom 5 - nedostatočný 

Opis kritérií: - žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity , neguje vyučovací 

proces. 

 

Poznámka: - neodporúča sa používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení žiaka;  

v čiastkovom hodnotení len vo výnimočných prípadoch (napr. zámerné negovanie 

vyučovacieho procesu) 

Poznámky  

Učiteľ by sa mal vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, nakoľko výtvarný 

prejav, ako aj vyjadrovacia úroveň žiakov v jednotlivých ročníkoch ZŠ majú veľmi širokú 

škálu, mnohokrát sú tu rozdiely vo vyjadrovacích schopnostiach v rozmedzí 2 – 3 ročníkov 

, ale to nemusí znamenať nižšiu tvorivosť a výtvarnú kvalitu práce žiaka. 

Je potrebné, aby učiteľ primerane hodnotil výtvarné prejavy detí zo sociálne zaostalého 

prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod. 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 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 2 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

7902 J   Gymnázium 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie  

Dĺžka štúdia 8 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard hudobnej výchovy pozostáva z charakteristiky predmetu a základných 

učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je to ucelený systém 

výkonov. 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. Je to základ vymedzeného 

učebného obsahu. To však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený 

učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu. 

Vzdelávací štandard hudobnej výchovy ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, 

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

hľadanie,  pátranie,  skúmanie,  objavovanie,  lebo  v nich  spočíva  základný  predpoklad  

poznávania a porozumenia hudobného umenia. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len 

pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len 

zapamätať a následne zreprodukovať, dôležitá je ich priama účasť – činnosť v hudobnom 

procese. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Hudobná edukácia v gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom predstavuje 

kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie hudobnej edukácie primárneho 

stupňa. 

Hudobnú edukáciu možno vymedziť troma prvkami: hudobné umenie ako obsah, hudobné 

schopnosti (zručnosti, návyky) ako cieľ a hudobné činnosti ako metóda, prostriedok 

rozvoja hudobných schopností, pochopenia princípov hudby, realizácia hudobného umenia. 

Sekundárnym obsahom predmetu je umenie, estetika, kreativita, sekundárnym cieľom 
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rozvoj kľúčových kompetencií – komplexný rozvoj osobnosti, všeobecných ľudských 

kvalít. 

Hudobná výchova  je  predmetom  umelecko-výchovným  a  činnostným,  v gymnaziálnom  

osemročnom  vzdelávaní  sa  rozširuje  aj o kognitívny rozmer – uvedomelé prenikanie do 

štruktúry hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-historický rozmer, ako 

konklúzia predchádzajúcej hudobnej činnosti, praktickej hudobnej skúsenosti. 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti 

umenia, estetiky a kreativity a sekundárne ciele. 

Špecifické hudobné ciele  

Žiaci 

 získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností, 

 realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností, 

 na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej 

teórie a histórie. 

Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity  

Žiaci 

 pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť 

v oblasti špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií – 

emocionalita, prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť 

(improvizácia, kompozícia), na základe čoho dokážu reflektovať umenie, 

vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa prostredníctvom umenia. 

Sekundárne ciele  

 Žiaci 

 nadobudnú (si prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného 

umenia. 

Kompetencie 

Jedným z prioritných zámerov nových vzdelávacích programov je, aby sa výchova a 

vzdelávanie realizovalo na základe harmonizovaných učebných osnov vyučovacích 

predmetov. Veľmi dôležité a potrebné je dosiahnuť, aby dobre vedená hudobná výchova 

participovala na dosiahnutí kľúčových kompetencii žiakov sekundárneho vzdelávania. 

Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

formoval a rozvíjal emocionálny svet žiakov, formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu 

v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života, 

vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom 

ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, vhodne a nenásilne spájala 

hudba s prejavmi iných umení  – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom, filmom, videom a 

modernými komunikačnými technológiami, vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, 

tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, 

reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim, hudobná výchova podieľala na 

rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej, komunikačnej kompetencie. 

 

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 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. 

 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

Určuje metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní a 

učení. Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu 

vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov 

a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej 

hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

Vyučovanie hudobnej výchovy môže prebiehať skupinovo, projektovo alebo 

diferencovane, môže byť obohatené i návštevami rôznych hudobných podujatí a besied. 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učiva), motivačný rozhovor (aktivizovanie 

poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela). Ďalšími metódami sú zážitkové a skúsenostné (verbálne vyjadrenie zážitku a 

popísanie skúsenosti a jej následné praktické využitie). 

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, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie. 

Špecifickými metódami pri výučbe hudobnej výchovy sú intonačná metóda s použitím 

relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené 

objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia.  

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, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k 

vytvoreniu určitého produktu).  

Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná 

výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného 

problému). Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy 

opakovania a precvičovania (ústne opakovanie). 

 

6. LITERATÚRA A UČEBNÉ ZDROJE 

 

Langsteinová E., Belo F.: Hudobná výchova pre 6. ročník základnej školy, Slovenské 

pedagogocké nakladateľstvo Bratislava, 2011. 

Langsteinová E., Belo F.: Hudobná výchova pre 7. ročník základnej školy, Slovenské 

pedagogocké nakladateľstvo Bratislava, 2011. 
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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 hudobná výchova 

v iŠkVP nemení. 

 

8. PRIEREZOVÉ  TÉMY  A MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Táto prierezová téma sa prelína všetkými vzdelávacími 

oblasťami.  

Jej hlavné ciele sú: 

rozvíjanie myslenia, hodnotenia, hľadanie kritérií pre rozhodovacie  

konanie, pracovať v tíme  

rozvíjať ľudský potenciál žiakov 

viesť žiakov k plnohodnotnému a zodpovednému životu 

rozvíjať sebareflexiu, spoznávať svoje dobré aj slabé stránky 

rozvíjať sebaúctu a sebadôveru 

viesť ich k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných 

pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť za svoju prácu 

 

Environmentálna výchova: Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne 

schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia 

na celom svete. 

 

Mediálna výchova:  

moderné médiá, najmä Internet sú pre žiakov prostriedkom na učenie sa a vyhľadávanie 

a získavanie informácií 

 rozvoj schopnosti vyslovovať vlastné hodnotenia na základe dostupných informácií, ktoré 

žiaci denne získavajú z médií 

dokumentárne filmy, odborné filmy, reklamy – učiť ich  kriticky sa pozerať, vnímať 

a vyberať si informácie a prezentovať ich 

rozvoj schopnosti obhajovať vlastné názory a kritického premýšľania filtrovať a selektovať 

pozitívne informácie z médií. 

 

Multikultúrna výchova: Cieľom je 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. Zoznámenie sa s ľudovými 

obyčajami a tradíciami, poznať niektoré vianočné zvyky. 

Dopravná výchova: Bezpečnosť pri cestovaní - uplatňovať zásady bezpečného správania sa 

v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, 

korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod. 

 

Ochrana života a zdravia: Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v 

prostredí, v ktorom sa nachádza. Vlastenecké a národné cítenie, riešenie mimoriadnych 

životných situácií. Pestovať u žiakov pocit vzájomnej pomoci pri prírodných katastrofách 

pochopiť význam medzinárodnej humanitárnej pomoci. 
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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. 

 

Konkrétne prierezové témy: 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

o 1. ročník: Hudba minulosti a súčasnosti. Prostredníctvom hudby poznávame 

kultúru rôznych národov. 

o 2. ročník: Hudobné prechádzky storočiami. Pestrá paleta populárnej hudby. 

Hudba na pomedzí. 

Environmentálna výchova:  

o 1. ročník: Hudba minulosti a súčasnosti. 

o 2. ročník: Hudobné prechádzky storočiami. Hudba na pomedzí. 

Mediálna výchova:  

o 1. ročník: Hudba minulosti a súčasnosti. Prostredníctvom hudby poznávame 

kultúru rôznych národov. 

o 2. ročník: Hudobné prechádzky storočiami. Pestrá paleta populárnej hudby. 

Hudba na pomedzí. 

Multikultúrna výchova:  

o 1. ročník: Hudba minulosti a súčasnosti. Prostredníctvom hudby poznávame 

kultúru rôznych národov. 

o 2. ročník: Hudobné prechádzky storočiami. Pestrá paleta populárnej hudby. 

Hudba na pomedzí. 

Ochrana života a zdravia: 

o 1. ročník: Hudba minulosti a súčasnosti. Prostredníctvom hudby poznávame 

kultúru rôznych národov. 

o 2. ročník: Hudobné prechádzky storočiami. Pestrá paleta populárnej hudby. 

Hudba na pomedzí. 

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti 

o 1. ročník: Hudba minulosti a súčasnosti. Prostredníctvom hudby poznávame 

kultúru rôznych národov. 

o 2. ročník: Hudobné prechádzky storočiami. Pestrá paleta populárnej hudby. 

Hudba na pomedzí. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

Výtvarná výchova – Dejiny (Hudba minulosti a súčasnosti, Prechádzky storočiami) - 1. 

a 2. ročník 

Informatika – Prezentácia v grafickom editore, Didaktické hry (Pestrá paleta populárnej 

hudby) - 1. a 2. ročník 

Dejepis - Dejiny (Hudba minulosti a súčasnosti, Prechádzky storočiami) - 1. a 2. ročník 

Telesná výchova – Pohybové znalosti (Pestrá paleta populárnej hudby) - 1. a 2. ročník  

Geografia – Poloha krajín (Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov) - 

1. a 2. ročník 

Matematika – Zlomky (Hudba minulosti a súčasnosti, Prechádzky storočiami) - 1. a 2. 

ročník 
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9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie a to 

nasledovným spôsobom: 

priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov prejavov žiaka 

na vyučovacích hodinách, má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové 

a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho aktuálny psychický i fyzický stav, 

rešpektuje sa výkonový štandard a kľúčové kompetencie v jednotlivých oblastiach, 

používajú sa sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka. Pri hodnotení sa uplatňuje voči 

žiakom primeraná náročnosť pričom sa budú zohľadňovať ich individuálne osobitosti. 

Cieľom je dôraz na nonkognitívnu zložku výchovno – vzdelávacieho procesu s dôrazom na 

sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu osobnosti žiaka a kultivovanie jeho citu, 

porozumenia a solidarity pre ochranu prírody i kultúrnych hodnôt. Dôležitou súčasťou je 

utváranie vlastných postojov prostredníctvom rozmanitých činností. 

celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a na konci druhého 

polroka školského roka; a vyjadruje objektívne zhodnotenie úrovne vedomostí, zručností 

a návykov žiaka v danom vyučovacom predmete. Pri hodnotení uplatňuje učiteľ voči 

žiakom primeranú náročnosť pričom zohľadňuje ich individuálne osobitosti. Cieľom je 

dôraz na nonkognitívnu zložku výchovno – vzdelávacieho procesu s dôrazom na 

sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu osobnosti žiaka a kultivovanie jeho citu, 

porozumenia a solidarity pre ochranu prírody i kultúrnych hodnôt. Dôležitou súčasťou je 

utváranie vlastných postojov prostredníctvom rozmanitých činností.  

 

Povinné :  - ústne odpovede 

  - písomné testy, didaktické testy 

- zapájanie sa do tvorivých aktivít 

Nepovinné :   - propagačný materiál – projekt 

  - aktuality týkajúce sa učiva 

  - prezentácie 

  - účasť na speváckych, tanečných a pod. súťažiach 

  - účasť v speváckom zbore 

Systém kontroly a hodnotenia žiakov pri verbálnej komunikácii – kritéria hodnotenia: 

Pri verbálnej kumunikácii kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňovať 

prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia 

konkrétneho žiaka učiteľom / na predchádzajúcej hodine / . Pri verbálnej kontrole zisťovať 

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. – hodnotiť známkou. Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade 

s kompetenciami.  

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

– záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh, 

– schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, 

– schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

– žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so 

zodpovedajúcim výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové 

zručnosti a návyky, 

– orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

– hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných 

nástrojoch a hrou na telo, 
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– orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a 

ich funkcií, 

– pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a 

zdôvodniť, 

– integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií 

hudobnodramatických činností, 

– aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

c) priebeh získavania hudobných vedomostí: 

– vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami, 

– poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, 

slovenské zvykoslovie, 

 

Systém kontroly a hodnotenia žiakov v písomnej forme – kritéria hodnotenia: 

 

Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov  

prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém 

v časovom limite 15 - 20 min v rozsahu 15 - 20 otázok zostavenýh podľa výkonovej časti 

vzdelávacieho štandardu. Hodnotenie známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa 

kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

100% - 90%     1  (výborný) 

 89% - 75%      2 (chválitebný) 

 74% - 50 %      3 (dobrý) 

 49% - 30%      4 (dostatočný) 

 29% - 0%        5 (nedostatočný) 

 

Stupeň hodnotenia Opis kritérií 

1-. Výborný 

žiak spĺňa kritériá (a – c) na vynikajúcej úrovni: 

• je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a 

pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, 

• úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, 

• dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, 

• má aktívny záujem o hudobné umenie, 

• individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v ostatných 

hudobných činnostiach. 

2. Chválitebný  

žiak spĺňa kritériá: 

• je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 

• menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave, 

• potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. 

3. Dobrý  

žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

• chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 

• je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa. 

4. Dostatočný  

žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu. 

5. Nedostatočný  

žiak nespĺňa kritériá. 
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UMENIE A KULTÚRA 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard umenia a kultúry pre gymnázium s osemročným 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. 

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 

Názov predmetu UMENIE A KULTÚRA 

Časový rozsah výučby 
5. ročník  –  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

 

Ročník  5.  

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 
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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, 

dramatická výchova, priama skúsenosť, exkurzie) sa snaží motivovať žiakov, rozvíjať 

a kultivovať ich osobnosť. Zámerom je, aby aktívna forma vnímania umeleckého diela 
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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   

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 
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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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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 s Inovovaným 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.   

 



 

 

 438 

- 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)  

Estetické vnímanie (aplikovať svoje estetické normy pri hodnotení estetického zážitku, 

vysloviť estetický súd). TC - Analýza umeleckého diela; jednota obsahu a formy 
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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, 

rozvíjať internetové kompetencie, diferencovať klady a zápory médií,  vyhodnotiť vplyv na 

mládež).  
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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 

o jednoduché jednoslovné vyjadrenie typu „dobre“, „len tak ďalej“, „správne“. Dôležité je 
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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 66 vyučovacích hodín 

5. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

6. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 54 vyučovacích hodín 

Ročník  1. – 8.  

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  

79025 Gymnázium 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie  

vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

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. 
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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.   

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 PREDMETU 

 

Žiaci 

 získajú povedomie úcty k jedinečnosti a neopakovateľnosti každej živej bytosti, 

zvlášť človeka ako originálneho Božieho stvorenia, 

 prehĺbia si vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej 

cirkvi, 

 získajú vedomosti o dôležitom poslaní Panny Márie v dejinách spásy, 

 naučia sa vnímať v životoch svätých Božie pôsobenie a výzvu nasledovať ich, 

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

 nadobudnú orientáciu v morálnych hodnotách, ktoré vyplývajú z Desatora a patria 

ku kresťanskému životnému štýlu, 

 zorientujú sa v otázkach, ktoré prináša dnešná spoločnosť a v kresťanskom postoji 

voči nim, 

 uplatnia vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 

citov, názorov a postojov, 

 objavia potrebu modlitby a sviatostného života pre svoj vzťah s Bohom a ľuďmi, 

 získajú poznatky o iných náboženstvách, čo ich vedie k vzájomnej tolerancii, 

 nadobudnú vzťah oddanosti k Trojjedinému Bohu, jeho zákonom a výzve k 

budovaniu jeho kráľovstva, 

 získajú spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú svoju vieru v Ježiša Krista ako 

Pána a Spasiteľa, 

 uplatnia v živote výzvu byť Ježišovými učeníkmi a odovzdávať jeho posolstvo vo 

svojom okolí. 

 

KOMPETENCIE 

V učebnom predmete katolícke náboženstvo by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať 

nasledovné kompetencie: 

 

 Kompetencia učenia sa: 
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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. 

 

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: 
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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. 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. 

 

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. LITERATÚRA A UĆEBNÉ ZDROJE 

 

Dobrenková L.: Poznávanie pravdy, Katolícke pedagogické a katechetické centrum, 

Spišská Nová Ves, 2009. 

Dobrenková L.: Poznávanie slobody, Katolícke pedagogické a katechetické centrum, 

Spišská Nová Ves, 2010. 

Dobrenková L.: Dôstojnosť človeka, Katolícke pedagogické a katechetické centrum, 

Spišská Nová Ves, 2011. 

Sväté písmo (Starý a Nový zákon), Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 1996. 

 

Pre ročníky 5. – 8. je 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 
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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 liturgiky, 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: 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

5. 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 

7. roč. 

Seba prijatie predpoklad pre vytvorenie komunikácie  a spoločenstva 

Modlitba ako životná potreba 

Modlitba v živote Cirkvi – liturgická modlitba 

 



 

 

 451 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

5. 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 

8. 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 

7. roč. 

Životné prostredie vo svetle piateho  prikázania 

 

Multikultúrna výchova 

5. roč. 

Zobrazenie Ježiša Krista v umení v rozličných historických obdobiach 

Symboly Ducha Svätého v umení 

Skúsenosť obrazovej meditácie 

Gospelová hudba ako prejav Ducha Svätého 

7. roč. 

Platnosť prirodzeného mravného zákona vo všetkých kultúrach 

Ľudke čnosti v antike 

Čnosť lásky vo svetových náboženstvách 

8. roč. 

Listina základných ľudských práv a slobôd  

Charta OSN, Dohody o ľudských právach 

Stavovské povolanie – voľba povolaní 

 

Mediálna výchova 

5. roč. 

Porovnávanie postavy Ježiša Krista v novodobej filmografii 

Sekty vychádzajúce z kresťanstva 

7. roč. 

Vplyv médií na formovanie svedomia 

Kritické hodnotenie mediálnych prostriedkov 

Etika reklám a mediálnych prostriedkov 

 

Ochrana života a zdravia 

7. roč. 

Negatívny vplyv drog a liehových nápojov na fyzickú zdatnosť, pohybovú výkonnosť 

Negatívny vplyv drog a liehových nápojov na psychickú odolnosť a vývoj organizmu 

8. roč. 

Vzťahy k stvoreniu: pitná voda, ochrana vodných zdrojov, zánik života znemožňovaním 

fotosyntézy ( jadrová zima), vznik života – nebezpečenstvo zániku života na zemi 
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Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

7. 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 

8. 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 

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 
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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. 

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 – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

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

3. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

4. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

5. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

6. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  1. – 8. 

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

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru  
7902 J Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 8 rokov 

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. 

Pri plánovaní vzdelávacej činnosti je cieľom učiteľa vytvárať pre žiakov podnetné 

prostredie, ktoré im umožní osvojiť si nové pohybové zručnosti a tie budú 

predpokladom pre vykonávanie pohybovej aktivity i mimo školského prostredia. V 

prípade účinného osvojenia si týchto zručností existuje reálna možnosť vytvorenia si 

trvalého vzťahu k pohybovej aktivite, ktorá je kľúčom k zdravému životnému štýlu. 
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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. Osvojuje si pohybové zručnosti a 

návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku 

osvojených pohybových zručností a návykov. Dôraz sa kladie na motiváciu k pohybovej a 

športovej aktivite, vyzdvihnutie osobitostí žiakov a ich individuálnych predpokladov pre 

vykonávanie daných činností. 

Vzdelávací štandard má štyri základné moduly: 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, ktoré predstavujú 50 % z celkovej 

hodinovej dotácie. Tieto moduly zohľadňujú pohybovo a zdravotne orientovanú koncepciu 

telesnej a športovej výchovy. Modul s názvom Športové činnosti pohybového režimu je 

členený v ročníkoch 1. – 4. na základné tematické celky a pre jednoduchšiu orientáciu 

učiteľa je navrhnutá odporúčaná časová dotácia atletika (15 %), základy gymnastických 

športov (15 %), športové hry (25 %), sezónne pohybové činnosti (15 %) a povinne 

voliteľný tematický celok (30 %). V každom ročníku je povinný aspoň jeden voliteľný TC.  

Voliteľné TC rozširujú základné TC o pohybové činnosti, ktorých výber umožňuje 

rešpektovať podmienky školy, záujmy žiakov, záujmy učiteľa, miestne tradície a pod. 

Vyučovanie voliteľných TC musí rešpektovať plnenie cieľov telesnej a športovej výchovy 

a bezpečnosť pri cvičení. Obsah voliteľných TC sa využíva na doplnenie základného učiva 

a na motiváciu žiakov, na rozvoj ich pohybových schopností so zreteľom na skupinové 

záujmy, individuálne predpoklady žiakov a podmienky školy.  

Učiteľ môže zaradiť do plánu iba tie športové činnosti, ktoré boli súčasťou jeho 

pregraduálnej prípravy na vysokej škole, alebo na ktoré získal trénerské alebo cvičiteľské 

vzdelanie, alebo certifikát v niektorej forme ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. Ako 

povinne voliteľný tematický celok je možné zaradiť menej známe športové hry ako bejzbal, 

softbal, ringo, lakros, bedminton, florbal, a iné športy, a pohybové aktivity ako 

korčuľovanie, in-line korčuľovanie, snowboarding, ale i tanec, ľadový hokej a iné 

pohybové aktivity. V ročníkoch 5. – 8. si učiteľ v rámci modulu Športové činnosti 

pohybového režimu vyberá z každej oblasti športových činností aspoň 2 ponúkané športy. 

 

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. 

 

 

3. CIELE PREDMETU 

 

Žiaci 

 vysvetlia účinok pohybovej aktivity na zdravie s jej aplikáciou v dennom režime, 

 získajú vedomosti o zdraví ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, 

preberú zodpovednosť za svoje zdravie, 

 rozlišujú základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca, 
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 získajú vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s 

aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým 

životným štýlom a zdravím, 

 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, 

 vysvetlia metódy a prostriedky rozvoja pohybových zručností s praktickou 

ukážkou ich hodnotenia (testovania), 

 získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti z vybraných športových 

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, 

 získajú informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a poskytnú prvú pomoc na 

veku primeranej úrovni, 

 vysvetlia význam využívania telovýchovných a športových činností vo svojom 

voľnom čase, 

 sú motivovaní k vykonávaniu pohybovej aktivity a získajú príjemný zážitok z 

vykonávanej pohybovej činnosti a zo šport. 

   

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. 
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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. 

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 
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Didaktické a psychomotorické hry,cvičenia v prírode, turistika, frontálne a skupinové vyučovanie, 

ranné cvičenia , rekreačné využívanie prestávok, školské športové súťaže 

 

6. LITERATÚRA A UČEBNÉ ZDROJE 

 

GREXA, Ján a kolektív: Olympijské hnutie na Slovensku, Q 111, 2000. 

HALMOVÁ Nora a kol. Rytmická gymnastika a tance. II. časť. Vysokoškolské skriptá. 

HALMOVÁ, Nora.2000. Rytmická gymnastika. I. časť.Vysokoškolské učebné texty. 

Nitra: PF UKF 2000. ISBN 80-8050372-9. 

JEŔÁBEK, Petr: Atletická príprava, Grada 2008. Nitra: PF UKF,2002. 152 s. ISBN 80-

8050-560-8. 

 

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 mení v prvom a druhom ročníku a to tak, že sa pridáva jedna hodina 

v oboch ročníkoch. Týždenná dotácia bude predstavovať 3 hodiny, ročne to znamená 99 

hodín v 1. roč. a 99 hodín v 2. ročníku. Výkonové štandardy budú prehĺbené v oblasti 

celkovej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové  zručnosti - Ochrana života a zdravia. 

2.Manipulačné,pohybové  a prípravné športové hry - Dopravná výchova. 

3.Kreatívne a estetické pohybové činnosti - Tvorba projektu a  prezentačné   zručnosti. 

4.Psychomotorické cvičenia a hry - Osobný a sociálny rozvoj. 

5.Aktivity v prírode a sezónne poh.činnosti - Environmentálna výchova, Dopravná 

výchova. 

 

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 
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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“. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


