Školský vzdelávací program pre začlenených žiakov

Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
s vyučovacím jazykom maďarským
I. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1.

Pedagogický princíp školy

Škola umožní všetkým žiakom získať schopnosť kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a
účinne riešiť problémy, zmysluplne využiť základné vedomosti a znalosti, vypestuje u žiakov
základ záujmu celoživotného učenia sa. Umožní rozvoj kľúčových spôsobilostí, poskytne
šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť
úspech. Vytvorí jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva. Vypestuje
záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.
Zabezpečí kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch, so zameraním na komunikatívnosť a
s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Vyformuje tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne
cítenie a hodnotové orientácie.
Vychová žiakov v duchu humanistických princípov, vytvorí kladný vzťah k manuálnej
činnosti, naučí ich praktické činnosti a skúsenosti získané v škole uplatňovať v životnej
praxi.
Veľký dôraz bude hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého kolektívu v triede, na
rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka, bude sledovať socio-emočnú klímu tried a
školy.
Pedagogické stratégie zameria na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov.
Žiaci si osvoja základy komunikačných spôsobilostí a spolupráce, naučia sa rešpektovať
druhých, budú mať zodpovedný vzťah k sebe a k svojmu zdraviu.
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny
výchovnovzdelávací program.
Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní
žiakov s touto diagnózou v základnej škole podľa § 94 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008
Z. z., t.j. v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri individuálnom začlenení.
Vzdelávací program je pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím variant A.
Ďalšie ciele školy:




Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast.
Podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka – zapájať žiakov do
predmetových olympiád, súťaží a záujmových útvarov.
Skvalitniť spoluprácu s rodičmi a verejnosťou.

Ciele pre mentálne postihnutých žiakov:

-

poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a
prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,
rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v
poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti,
viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku
kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,
rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a
poznávať seba samého,
podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť
prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením
problémov,
umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť
při ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,
vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť
(vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,
podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä
otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektive
a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivost k
spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému
okoliu,
viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich
duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi,
národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,
naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť
zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné
prostredie.
rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu,
rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov tak, aby
si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v osobnom živote,
zamerať sa na pripravenosť v praktickom živote s možnosťou prirodzenej integrácie
do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou,
podnecovať žiakov k mysleniu na podklade názoru a k riešeniu problémov,
učiť žiakov chrániť si svoje zdravie a zdravie iných.

2.

Zameranie školy a stupeň vzdelania

-

-

-

-

-

Škola je plneorganizovaná, má výborné materiálne i personálne zabezpečenie, čo jej
umožňuje zamerať sa na výučbu cudzích jazykov – kvalifikovaní učitelia, jazykové
laboratórium, na pohybovú prípravu žiakov – telocvičňu, ihrisko. Kladieme teda dôraz na
duševnú hygienu žiakov.
Vzhľadom k štruktúre obyvateľstva budeme viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej
rozmanitosti a vyžadovať uplatňovanie primeranej formy medzikultúrnej komunikácie.

Stupeň vzdelania
ISCED 1 - pre mentálne postihnutých žiakov
Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym
postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni
vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1)
3. Profil absolventa
Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia by mal:
(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
-

-

vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
rozumieť obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
vedieť samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý
stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej
koordinácie),
dokázať za určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
byť schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
riešiť konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
byť empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
rozumieť bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
na základnej úrovni využívať technické prostriedky komunikácie,
chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje
multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,
správať sa v skupine a v kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
preberať spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,
nadväzovať spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické vzťahy,
(b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

-

-

dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych
pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné
myslenie,
rozumieť a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a
objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,

-

mať vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam
potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,
c) kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií

-

prejavovať radosť zo samostatne získaných informácií,
vedieť používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
využívať rôzne možnosti zhromažďovania
informácií z kníh,
encyklopédií, z médií a internetu,
vedieť používať vyučovacie programy,
chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
vedieť, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

časopisov,

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
–
–
–
–
–
–

dokázať pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
ovládať algoritmus učenia sa a dodržiava ho,
získané vedomosti dokázať uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
uvedomovať si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
hodnotiť vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,

(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
-

rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
dokázať popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
v odôvodnených prípadoch dokázať privolať potrebnú pomoc,

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
-

uvedomovať si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
uvedomovať si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
mať v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
poznať svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných
osôb,
byť schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
byť tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a
aktívnym trávením voľného času,
uvedomovať si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim
konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

(g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry
- dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
- dokázať pomenovať základné druhy umenia,
- poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
- ovládať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektovať vkus iných ľudí,
- uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
- ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

4. Pedagogické stratégie
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.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť budeme využívať:
Motivačné metódy:
o motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia)
o motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
o motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného
problému)
o motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela,
výrobku)
Expozičné metódy budeme uplatňovať pri vytváraní nových poznatkov a zručností:
o rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
o 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)
o demonštračná metóda (demonštrácia obrazov)
o pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov)
o manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra)
Problémové metódy:
o heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení
a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení),

o projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém,
téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu
určitého produktu)
Aktivizujúce metódy, sú dôležité pre realizáciu cieľov:
o diskusia a beseda (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov,
zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému)
o situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom
záujmov)
o inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri
ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie)
o didaktické hry (seba realizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti )
o dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.)
o simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré
vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami )
o kompozícia (písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.)
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania:
o opakovanie a precvičovanie (ústne a písomné opakovanie, opakovanie
s využitím hry , kvíz, domáce úlohy...)
Okrem uvedených vzdelávacích metód a foriem sa škola zapojí do ďalších akcií zameraných
na podporu rozvoja kľúčových kompetencií žiakov.
Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatné a tímové
projekty, dlhodobé samostatné práce, zážitkové učenie sa, prezentácie a obhajobu výstupov,
praktickú výučbu.
Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, kritické
myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími
vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.
Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú
zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Budeme pokračovať v triedení
odpadu, v zbere druhotných surovín.
Pri prevencii drogových závislostí organizujeme rôzne besedy s odborníkmi. Zapojíme
sa opäť do projektu Červené stužky. Rovesnícka skupina bude pokračovať v svojej činnosti i
v tomto školskom roku.
Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými
formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do
maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich
cieľavedomé zvládanie učiva.

5. Vzdelávacie oblasti
Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z
kľúčových kompetencií.

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV
S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM
JAZYKOM SLOVENSKÝM. ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
VZDELÁVACIA OBLASŤ
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK A PRÍRODA
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK A HODNOTY
MATEMATIKA
A
INFORMÁCIAMI

PRÁCA

ČLOVEK A SVET PRÁCE
UMENIE A KULTÚRA
ZDRAVIE A POHYB

PREDMETY
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
VECNÉ UČENIE
VLASTIVEDA
FYZIKA
CHÉMIA
BIOLÓGIA
DEJEPIS
GEOGRAFIA
OBČIANSKA NÁUKA
ETICKÁ VÝCHOVA
/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
S MATEMATIKA
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
PRACOVNÉ VYUČOVANIE
SVET PRÁCE
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
HUDOBNÁ VÝCHOVA
TELESNÁ VÝCHOVA

6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
a) Žiaci s mentálnym postihnutím:
- spolupráca so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (Centrum
špeciálnopedagogického poradenstva, Hradná 7 v Komárne, Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, Pevnostný rad 14 v Komárne ),
- odborné personálne zabezpečenie (servis špeciálneho pedagóga, psychológa, výchovného
poradcu, asistenta učiteľa, a pod.),
- spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby,

- individuálny výchovno-vzdelávací program – vypracuváva ho triedny učiteľ v spolupráci s
vyučujúcim daného predmetu a výchovného poradcu, na základe odporúčaní psychológa a
špeciálneho pedagóga a so súhlasom zákonného zástupcu.
- vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov je poskytované v bežných triedach formou
individuálnej integrácie.
– V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať
individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa
vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.

7. Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v
učebných osnovách jednotlivých predmetov.
Multikultúrnu výchovu, osobnostný a sociálny rozvoj začleníme do jednotlivých
učebných osnov predmetov.
8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:
„Žiak (žiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“.
Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej
dochádzke a to nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie
vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.

Na zabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia budeme využívať nasledujúce
postupy:
1. Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov bude uprednostňované
prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia
konkrétneho žiaka učiteľom (na predchádzajúcej hodine). Pri verbálnej kontrole budú
zisťované a hodnotené najmä osvojené základné poznatky stanovené výkonovou časťou
vzdelávacieho štandardu.
2. Písomnou formou budú kontrolované a hodnotené osvojené základné poznatky
prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v
rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu na
základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.
3. Pri praktických aktivitách bude využívané slovné hodnotenie praktických zručností
(vrátane správnosti nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť
tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k
výkonu žiaka.
4. Úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom bude preverovaná formou
hodnotenia správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej
dohody učiteľov.
5. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych
zručností bude kontrolovaná a hodnotená prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií
na základe vzájomnej dohody učiteľov.
6. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho
školský výkon.
Pri hodnotení žiakov s mentálnym postihnutím vychádzame z Metodických pokynov č.
32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED-1.

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Je dôležité rozmýšľať nad systémom kritérií na hodnotenie zamestnancov. Hodnotenie
zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:



pozorovania (hospitácie);
rozhovoru;

















výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy
zadané
naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň
školy a pod);
sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa;
hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.;
hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy;
vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené
hodiny“);
krúžková činnosť;
reprezentácia školy na verejnosti;
príprava a výsledky na olympiádach a súťažiach organizované MŠ SR,
zriaďovateľom;
práca so žiakmi s IVT potrebami;
pomoc pri materiálno technickom vybavení školy - získavanie sponzorov;
hodnotenie práce učiteľov žiakmi (prostredníctvom žiackeho parlamentu), rodičmi
účasti na príprave a realizácii projektov v prospech školy;
zveľaďovania areálu školy a tried

3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie
o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola
dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.
Dôraz je kladený na dve veci:
 konštatovanie úrovne stavu;
 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
 Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v
školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje
slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
 Podmienky na vzdelanie
 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 Prostredie – klíma školy
 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania






Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Výsledky vzdelávania
Riadenie školy
Úroveň výsledkov práce školy

Kritériom pre nás je:
 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 Kvalita výsledkov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
 Dotazníky pre žiakov a rodičov,
 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

Každoročné zhodnotenie kvality a úrovne školy je obsiahnuté vo vyhodnocovacej správe o
výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch školy za daný školský rok.
9. Povinné personálne zabezpečenie
Pedagogickí zamestnanci
- spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej
komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy,
- riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom
raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky
podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia
problémov.
Vedúci pedagogickí zamestnanci
- svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú
predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou klímou a
podporujúcim prostredím,
- starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú
pre tento ich rast podmienky,
- sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by
nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie.
Asistent učiteľa
– pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od
závažnosti jeho postihnutia.
10. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie

Dôležitou podmienkou pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho programu je primerané
materiálno-technické a priestorové vybavenie školy:
- učebne (triedy) vybavené viacúčelovým nastaviteľným (rastúcim) nábytkom, s priestorom
pre nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania,
- učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené špeciálnym nábytkom,
prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi,
- učebňa pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým
vybavením a prídavnými zariadeniami,
- priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním,
- priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloženie pomôcok,
- knižnica pre žiakov a učiteľov,
- priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúžky a
voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre
učenie , s pomôckami pre relaxáciu,
- priestory pre hromadné stretávanie sa žiakov celej školy alebo tried, učiteľov a rodičov,
- priestory pre spoločné stravovanie rešpektujúce hygienické normy,
- priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických pracovníkov (miestnosť
riaditeľa, zástupcu, hospodára, výchovného poradcu a a pod.),so zodpovedajúcim
technickým vybavením a nábytkom,
- miestnosť pre uskladnenie učebníc, archív,
- priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),
- spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC, žiakov a žiačky, učiteľov a učiteľky
vybavené dávkovačmi pre tekuté mydlo, zásobník s dezinfekčným prostriedkom a
zásobníkmi pre jednorazové utierky,
- ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy.
11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
V spolupráci s bezpečnostným technikom vytvára škola také podmienky, aby nebolo
ohrozené zdravie žiakov a zamestnancov školy.
Bezpečnostný technik uskutočňuje pravidelné školenia zamestnancov školy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnych opatreniach, vykonáva pravidelné
kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia, zabezpečuje revízie plynových, elektrických
a protipožiarnych zariadení a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Zabezpečuje
výkon dozoru na zamedzenie školských a pracovných úrazov, na poškodzovanie majetku
školy.
Podľa potreby a vždy na začiatku školského roka robia triedni učitelia poučenie žiakov
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Bezpečnostné poučenie pre žiakov je aj pred každou
hodinou Pv a Tv. Učitelia zabezpečujú počas celého vyučovania stály dozor nad žiakmi aj
počas prestávok.

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní:









zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha,
dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie,
osvetlenie, vykurovanie),
priestor pre ošetrenie úrazu a ku krátkodobému pobytu zraneného, resp. chorého žiaka,
výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná
kontrola z hľadiska bezpečnosti,
lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku
dôvery, políciu,
zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim,
dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v
škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou.

12. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov
Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je
vypracovaný na základe tohto vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou Štátneho
vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)

UČEBNÝ PLÁN
pre primárne vzdelávanie - 1. až 4. ročník
pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
s vyučovacím jazykom maďarským
ZŠ S VJM - Alapiskola Sokolce
ŠkVP - ISCED 1

Poč. h.

Poč. h.

Poč. h.

1. roč.
8+1

2. roč.
7+1

3. roč. 4. roč.
6
5+1

Poč. h.
povinne

Poč. h.
spolu

26

29

2

1

3

3

6

9

Matematika
Matematika
a práca s
Informatická
informáciami výchova

4

5

4

4

16

17

1

1

0

2

Príroda
a
spoločnosť

Prírodoveda

1

1

1

1

3

4

1

1

1

2

3

Človek
a hodnoty

Etická vých.
Nábož. vých.

1

1

1

1

0

4

Človek
a svet práce

Pracovné
vyuč.

1

2

3

4

10

10

1

1

1

1

4

4

Umenie
a kultúra

Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova

1

1

1

1

4

4

Zdravie a
pohyb

Telesná
výchova

2

2

2

2

8

8

Vzdelávacia
oblasť
Jazyk
a
komunikácia

Predmety
Maďarský
jaz. a lit.
Slovenský
jaz. a slov.lit.
Anglický jaz.

Vlastiveda

Poč. h.

Povinná časť školského vzdelávacieho programu

79

Voliteľná časť školského vzdelávacieho programu

15

Počet hodín

22

23

24

25

94

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého ročníka je 22, pre
druhý ročník nie je vyšší ako 23, pre žiakov tretieho ročníka 24 a štvrtého
ročníka nie je vyšší ako 25.
2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3. V 1. ročníku majú žiaci 1 voliteľnú hodinu MJL s individuálnou formou
vzdelávania pomocou asistenta učiteľa.
4. V 2. ročníku majú žiaci 1 povinnú hodinu MJL s individuálnou formou vzdelávania
pomocou asistenta učiteľa. Pracovné vyučovanie, týždenne 1 hodinu majú žiaci
v ŠKD v piatok poobede.
5. V 3. ročníku majú žiaci 1 voliteľnú hodinu MJL s individuálnou formou
vzdelávania pomocou asistenta učiteľa. Pracovné vyučovanie, týždenne 2
hodiny povinne majú žiaci v ŠKD v piatok poobede.
6. Vo 4. ročníku 1 hodina pracovného vyučovania sa realizuje v škole
s individuálnou formou vzdelávania pomocou asistenta učiteľa a 2 hodiny v ŠKD.
7. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.
Voliteľné hodiny škola využije na:
a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov
zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

Predmet: Maďarský jazyk
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Jazyk a komunikácia
ISCED 1
1.
8
8

1. Charakteristika predmetu
Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia je základom celej výchovy a vzdelávania. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh
maďarského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ostatných vyučovacích
predmetov. Učebný predmet maďarský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože
zahŕňa jazykovú oblasť (jazykovú a slohovú zložku, písanie) a literárnu oblasť (čítanie a
literárnu výchovu).
Cieľom vyučovania maďarského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho a
zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých
žiakov návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu a zo žiakov
vychovať čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre.
Vzdelávací obsah maďarského jazyka a literatúry v 1. ročníku je rozdelený do troch oblastí:
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
- písanie
KOMUNIKÁCIA A SLOH
- komunikácia, ústny prejav
ČÍTANIE A LITERATÚRA
- technika čítania
- literárna výchova
CIELE
 Rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči žiakov,
 postupne poznávať niektoré hlásky a príslušné písmená, čítať jednoslabičné a
dvojslabičné slová,
 rozvíjať grafomotorické zručnosti,
 vnímať literárne texty počúvaním a vzbudiť záujem o detskú literatúru.
OBSAH
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
 Písanie










Prípravné cviky na písanie.
Nácvik správneho držania ruky.
Nácvik držania ceruzky pri písaní v liniatúre, prvky prvých písmen.
Využitie týchto prvkov na nácvik písania písmen.
Písanie písmen, ktoré sa žiaci učia čítať.
Písanie slabík a krátkych slov zložených z osvojených písmen.
Prepis slabík a slov z tlačeného do písaného písma.
Diktát písmen a slabík.

KOMUNIKÁCIA A SLOH
Nácvik vyjadrovania a výslovnosti.
Od pomenovávania predmetov a javov sa prechádza k nácviku vecných formulácií,
predovšetkým jednoduchých viet.
Nácvik pozdravov, krátkych oznámení, vyjadrenia jednoduchej prosby, poďakovania,
ospravedlnenia.
ČÍTANIE A LITERATÚRA
Technika čítania
 Rozvíjanie sluchového a zrakového vnímania.
 Nácvik sledovania obrázkov zľava doprava, orientácia v riadku.
 Členenie krátkych viet na slová.
 Sluchová analýza a syntéza slov.
 Poznávanie samohlások a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű a príslušných malých a
veľkých písmen.
 Rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások.
 Poznávanie a čítanie spoluhlások m, n, v, c, z, k, t, l, s, b.
 Nácvik čítania otvorených a zatvorených slabík.
 Čítanie jednoslabičných, dvojslabičných a niektorých trojslabičných slov zložených
najmä z otvorených slabík.
 Čítanie jednoduchých viet.
 Čítanie písaného písma.
Literárna výchova
Počúvanie a rozprávanie najznámejších jednoduchých rozprávok založených na
jednoduchom
časovom radení opakovaných a obmieňaných dejov (výber z ľudovej tvorby a z prozaickej
tvorby maďarských a slovenských autorov: Varga Katalin, Fazekas Anna a iní).
Počúvanie a vnímanie krátkych príbehov, s pokusom o dramatizáciu, prípadne ilustráciu.
Memorovanie jednoduchých rečňovaniek, vyčítaniek (vyčítanky, rečňovanky, hádanky,
jednoduché básničky, ľudové piesne, básne Sándora Weöresa a pod.).

Úlohou je spresňovať zmyslové vnímanie, rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči
žiakov.
Pozorovaním okolitej skutočnosti a jej znázornenia na obrázkoch žiaci poznávajú a
pomenúvajú predmety a činnosti. Hrou a častými cvikmi sluchového vnímania sa zlepšuje
schopnosť žiakov diferencovane vnímať zvuky. Žiaci poznávajú, pomenúvajú, porovnávajú a
rozlišujú veľkosť, farbu, tvar, vôňu a chuť predmetov. Učia sa zameriavať svoju pozornosť
podľa inštrukcie učiteľa postrehnúť rozdiely, zmeny, vzťahy a časovú následnosť.
Nacvičuje sa vyjadrovanie a výslovnosť žiakov. Od pomenovávania predmetov a
javov sa prechádza k nácviku vecných formulácií, predovšetkým jednoduchých viet.
Nacvičujú sa pozdravy, krátke oznámenia, vyjadrenie jednoduchej prosby, poďakovanie,
ospravedlnenie.
Sústavne sa pestuje výslovnosť, dych a hlas detí. Prebúdza sa vlastné úsilie žiakov o zreteľnú,
dobre počuteľnú a zrozumiteľnú reč.
Na začiatočné čítanie a na postupné osvojovanie čitateľských návykov treba
pripravovať žiakov hrou a špeciálnymi cvičeniami. Rozvíja sa sluchové a zrakové vnímanie.
Cvičí sa sledovanie obrázkov zľava doprava, orientácia v riadku. Členenie krátkych viet na
slová.
Sluchová analýza a syntéza slov.
Pri nácviku písania vychádzame z detských hier a motivovaných prípravných cvikov.

Predmet: Vecné učenie
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Príroda a spoločnosť
ISCED 1
1.
1
1 -Prírodoveda

1. Charakteristika predmetu
Vecné učenie v prípravnom až 3. ročníku pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia je syntézou najjednoduchších prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov,
ktoré žiaci získavajú na základe pozorovania prírodných zmien počas roka a vzťahov medzi
človekom a prírodou.
Cieľom vecného učenia je dať žiakom najzákladnejšie vedomosti o prírode,
spoločnosti a našej vlasti. Z tohto cieľa vyplývajú predovšetkým úlohy rozumovej výchovy.
Myslenie žiakov sa rozvíja na základe zmyslového poznávania, postupne sa prechádza k
jednoduchým konkrétnym myšlienkovým operáciám. Na základe zmyslového vnímania
činností s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a s vyobrazenými materiálmi sa
žiaci učia chápať význam vecí, ich vlastností, vzájomné vzťahy a súvislosti medzi nimi.
V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú prírodné javy primerané ich
chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené s činnosťou ľudí a s ich
životom.
Vo vyučovaní vecného učiva sa vytvárajú a upevňujú zdravotné a hygienické návyky
žiakov. Žiaci si osvojujú základné pravidlá kultúrneho správania, utvára sa ich vzťah k
spoločenskému a súkromnému vlastníctvu, uvedomujú si význam spolupráce a vedú sa k nej.
Vytváraním citových väzieb k spolužiakom, ku škole, k domovu, k obci a k vlasti sa vecné
učenie podieľa na mravnej výchove žiakov.
Prostredníctvom realizácie dopravnej výchovy sa utvárajú a prehlbujú základné
poznatky žiakov o dopravných prostriedkoch a návyky dodržiavať ich v praktickom živote.
Žiaci sa systematicky pripravujú na aktívnu účasť v cestnej premávke.
Témy obsahu vecného učiva sú prostriedkom hlbšieho poznávania maďarského
jazyka, rozvíjania slovnej zásoby a výcviku vyjadrovania. Vecné učenie poskytuje aj námety
na pracovné vyučovanie, na praktické činnosti žiakov (modelovanie, kútik živej prírody a
pod.).
Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského
diania na vychádzkach, v kútiku živej prírody, pri sledovaní a vedení kalendára prírody;
jednoduché pokusy a praktické činnosti, premietanie diapozitívov a filmových slučiek. Učiteľ
volí primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie
žiakov.
Uplatňuje sa výchova žiakov k spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého žiaka na
život v spoločnosti a ako prostriedok socializácie žiakovej osobnosti.

2. Cieľ predmetu – v 1. ročníku








získať základné poznatky o prírode a spoločnosti z ich najbližšieho okolia
viesť žiakov k osvojeniu si základných spoločenských a hygienických návykov
orientovať sa v školskej budove a na ceste z domu do školy
získať predstavu o ročných obdobiach, poznať názvy ročných období, mesiacov a
dní v týždni
oboznamovať sa so zásadami osobnej hygieny, správnej životosprávy a
kultúrneho
správania
zúčastňovať sa na školských a mimoškolských akciách k sviatkom, pamätným
dňom a na oslavách významných udalostí.

3. Obsah, proces
Škola a život v škole
Trieda



Poznať označenie triedy. Pomenovanie zariadenia triedy, rozlišovanie školských
potrieb a hračiek (vhodné používať, šetriť a uložiť).
 Poznať meno svojho učiteľa, prípadne spolužiakov, vedieť sa im predstaviť,
pozdraviť.
 Rozlišovanie vyučovacej hodiny a prestávky. Udržiavanie poriadku v triede, na lavici,
v školskej taške.
V škole
 Orientácia v budove školy. Dodržiavanie poriadku v triede a v budove školy.
Bezpečnosť cestnej premávky
 Osvojovanie si najdôležitejších poznatkov zo zásad dopravnej bezpečnosti a ochrany
vlastnej bezpečnosti (rozlišovať cestu, chodník, prechod pre chodcov, význam
svetelných signálov).
Príroda
Na jeseň
 Zmeny v prírode. Zber úrody. Jesenné mesiace. Dodržiavanie hygienických
požiadaviek (otužovanie, prezliekanie). Ochrana pred ochorením, lieky (ich význam a
používanie), lekár.
V sade a v záhrade
 Pozorovanie činností dospelých a detí v jeseni doma, a aj v prírode. Oboznámenie sa
so zberom ovocia a zeleniny. Poznávať a rozlišovať ovocie a zeleninu podľa tvaru,
chuti a vône.
Na poli
 Pole - repné a zemiakové, strnisko a zorané pole. Oboznámenie sa so zberom napr.
zemiakov, cukrovej repy.



Pozorovanie prírody na jeseň (zmeny počasia, rastlín, zvieratá - odlietanie vtákov do
teplých krajín, ...).
Zvieratá na jeseň
 Získavanie poznatkov o zvieratách (rozprávanie učiteľa, vysielanie rozhlasu a
televízie). Oboznámenie sa s prípravou zvierat na jeseň. Starostlivosť o voľne žijúce
zvieratá (krmelec pre lesnú zver, kŕmidlá pre vtáky, zber gaštanov, a iné.).
Domov a jeho okolie
Doma
 Poznať mená členov rodiny a príbuzenské vzťahy (otec, matka, súrodenci).
 Pomenovanie zariadenia bytu, triedenie predmetov v domácnosti podľa ich účelu
(nábytok, riad, hračky, školské potreby).
V okolí domova a školy
 Orientácia v okolí domova a školy. Poznať obchody kde nakupujeme potraviny.
 Poznať cestu do školy, prípadne k zastávke najbližšieho dopravného prostriedku.
Zima
 Príroda v zime - pozorovanie prírody v zime, porovnávanie s inými ročnými
obdobiami.
 Zmeny počasia (mráz, sneh, ľad). Poznávanie vlastností snehu a ľadu (zrakom).
 Deň a noc – získavanie poznatkov o tom kedy sa rozvidnieva, kedy sa stmieva, že deň
je krátky a noc je dlhá.
 Oboznámenie sa s pravidlami bezpečnosti na ulici - potrebné odhadzovať sneh,
posýpať chodníky pred námrazou, nebezpečné sánkovať na vozovke a korčuľovať na
tenkom ľade.
 Poznať zimné mesiace a zimné činnosti detí. Poznať vhodné oblečenie na zimné
obdobie.
 Oboznámenie sa s vianočnými tradíciami, poznajú nebezpečenstvo požiaru pri
zapaľovaní sviečok.
Starostlivosť o zdravie
 Oboznámenie sa so zásadami a dodržiavaní osobnej hygieny - pravidelne ráno a večer
sa umyť, umývať si ruky pred jedlom a po ňom, po použití WC.
 Význam čistoty tela a prostredia pre zdravie, význam vetrania doma aj v škole.
Dodržiavať poriadok v triede, v školskej jedálni, získavať návyky sebaobsluhy.
 Predchádzanie úrazom a chorobám. Účelne sa obliekať, otužovať, poznať zdravé
a nezdravé potraviny. Uprednostňovať zdravé potraviny – ovocie, zeleninu.
 Predchádzanie úrazom pri športe, pri prechádzaní cez cestu, pri manipulácii s ohňom,
s elektrinou, pri kúpaní, opaľovaní. Osvojovať si poznatky ako chrániť svoje zdravie,
aj zdravie druhých (používať vreckovku, posýpať šmykľavé miesta, odpadky
odhadzovať do koša, vedieť sa správať v prípade karantény a pod.).
 Zdravotné stredisko – poznať jeho význam a miesto.

Jar









Pozorovanie zmien v prírode (otepľovanie, odmäk, dlhší deň, kratšia noc).
Porovnávanie krajiny na jar s predstavou tej istej krajiny na jeseň a v zime.
Oboznámenie sa s
niektorými typickými jarnými kvetmi (napr. snežienku, fialku a pod.). Poznať ich
časti: koreň,
stonku, list a kvet, pozorovať jednotlivé fázy vývoja rastliny, starať a o rastliny v
kútiku živej prírody a na školskom pozemku (polievanie, kyprenie, pletie, význam
týchto činností).
Domáce zvieratá a ich mláďatá - triedenie z rozličných hľadísk, využívanie vlastných
skúseností. Počúvanie poviedok o zvieratách, rozprávanie o vlastných zážitkoch so
zvieratami.
Oboznamovanie sa s veľkonočnými tradíciami.

Práca a odpočinok
 Deň a jeho časti (ráno, poludnie, večer).
 Týždeň – pracovné dni a dni odpočinku. Názvy v týždni. Voľná sobota, nedeľa,
prázdniny.
 Účelné využívanie voľného času.
Leto








Zmeny v prírode.
Pozorovanie dĺžky dňa (noci), počasia (letné prehánky, búrky). Vedieť, ako sa správať
pred búrkou a počas búrky (ochrana pred bleskom).
Pozorovanie odkvitania stromov a dozrievania ovocia (ktoré ovocie dozrieva najskôr,
ktoré neskôr).
Poznávať rôzne druhy ovocie, jeho farbu a chuť (tvrdé, mäkké, sladké, kyslé, horké,
trpké).
Poznávať lúčne kvety z najbližšieho okolia.
Poznať názvy letných mesiacov.
Príprava na prázdniny - správanie sa v prírode, ako dbať na bezpečnosť pri letných
športoch.

Žiaci si postupne uvedomujú rozdiel v požiadavkách na správanie pri vyučovaní a cez
prestávku, riadia sa nimi. Postupne si osvojujú návyk dodržiavať poriadok, ticho si sadať a
vstávať, hlásiť sa o slovo, usporiadať si pomôcky, upraviť si svoje miesto, udržiavať poriadok
v lavici.
Pozdravia pri vstupe do triedy, pri odchode postavením sa privítajú prichádzajúceho a
rozlúčia sa s odchádzajúcim.
Dodržujú podľa svojich možností a schopností pravidlá cestnej premávky. Vedia ako sa
polícia stará o bezpečnosť chodcov. Vedia, že hrať sa môžu len na miestach vyhradených na
hranie, mimo cestnej premávky. Sústavne pozorujú cestnú premávku. Pozorovanie sa
sprevádza opakovaným vysvetľovaním zásad cestnej premávky spôsobom primeraným

chápaniu žiakov. Získané skúsenosti si žiaci precvičujú a prehlbujú formou pohybových a
didaktických hier. Žiaci si osvojujú návyk chodiť po pravej strane chodníka, prípadne po
ľavej strane krajnice, či po ľavom okraji cesty. Učia sa orientovať v okolí školy, v mieste
bydliska a spoznajú najbezpečnejšiu cestu z domu do školy.
Vedia si pripraviť školské potreby. Rozprávajú o práci, ktorú vedia, alebo ktorú sa učia
pravidelne vykonávať.

Predmet: Matematika
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Matematika a práca s informáciami
ISCED 1
1.
4
4

1. Charakteristika predmetu
Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím
vyučovania matematiky na základnej škole.
Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým žiakom spôsobom primeraným
ich mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré
im umožní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického života a pracovného pomeru.
Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou
teóriou na rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka,
systematicky sa uplatňuje zásada názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia
využívať svoje matematické poznatky pri riešení problémov praxe predovšetkým
prostredníctvom riešenia úloh, ktorých námety zodpovedajú skúsenostiam a úrovni poznania
žiakov i pri riešení rôznych problémov v ostatných vyučovacích predmetoch.
Spojeniu vyučovania matematiky s praxou prispieva i to, že sa žiaci naučia používať
rôzne pomôcky umožňujúce geometrické konštrukcie.
Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné
matematické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych
schopností a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene
aplikovať.
Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania
orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného
prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej
osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím.
Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie
žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam
žiaka.
2. Cieľ predmetu – v 1. ročníku





porovnávať a triediť činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa
určitých kritérií
osvojiť si základné geometrické predstavy
osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 5
osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 5




osvojiť si základné prvky numerácie a počtové výkony s číslom 0
využívať osvojené vedomosti v reálnom živote

3. Obsah, proces

Aritmetika
Úvod k učivu o prirodzenom čísle
Triedenie predmetov podľa vlastností (množstvo, veľkosť, farba, tvar). Dvojica.
Vzťahy rovnako – nie rovnako, viac – menej. Usporiadanie (napr. veľa, málo, veľký,
malý). Vzťahy – pred, za. Prvý, posledný.
Prirodzené čísla 1, 2, 3, 4, 5, 0 – numerácia a počtové výkony
Číselný obor sa rozširuje postupne. Najprv sa preberie numerácia v obore do dvoch
a žiaci sa oboznámia so sčitovaním a odčitovaním v tomto obore. Potom sa preberie
numerácia a počtové výkony s číslami 3, 4, 5, 0.
Numerácia v obore do 2 a počtové výkony.
 Číslo 1. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. Čítanie a písanie číslice 1,
znázorňovanie čísla 1
 Číslo 2. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. Čítanie a písanie číslice 2,
znázorňovanie čísla 2.
 Porovnávanie čísel 1, 2. Vzťahy väčší, menší, rovná sa. Znaky >, <, bez písania.
Nerovnosti 1 < 2, 2 > 1, rovnosti 1 = 1, 2 = 2. Znázorňovanie nerovnosti (rovnosti)
pomocou tvorenia dvojíc.
Sčitovanie a odčitovanie v obore do dvoch.
 Sčitovanie. Objasnenie podstaty sčitovania. Znak + (plus).
Zápis príkladov sčitovania.
Znázorňovanie príkladov sčitovania.
 Odčitovanie. Objasnenie odčitovania ako obráteného počtového výkonu k sčitovaniu.
Znak – (mínus).
Zápis príkladov odčitovania.
Znázorňovanie príkladov sčitovania.
 Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčitovania v obore do dvoch.
Riešenie jednoduchých slovných úloh.
Numerácia v obore do 3 a počtové výkony.
 Číslo 3. Rad názvov: jeden, dva, tri. Počítanie po jednej do troch. Určovanie a
vyznačovanie počtu predmetov. Čítanie a písanie číslice 3. Porovnávanie čísla 3 s
číslami 1, 2, 3.
Znázorňovanie nerovnosti a rovnosti pomocou tvorenia dvojíc. Rad čísel 1, 2, 3. Vzťahy –
hneď pred, hneď za.

Sčitovanie a odčitovanie v obore do troch.
 Sčitovanie.
 Zápis príkladov sčitovania.
 Znázorňovanie príkladov sčitovania.
 Odčitovanie.
 Zápis príkladov odčitovania.
 Znázorňovanie príkladov odčitovania.
 Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčitovania v obore do 3.
 Riešenie jednoduchých slovných úloh.
Numerácia v obore do 4 a počtové výkony.
 Rad názvov: jeden, dva, tri, štyri. Vzťahy pred, za a vzťahy hneď pred, hneď za.
 Počítanie po jednej. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.
 Čítanie a písanie číslice 4, znázorňovanie čísla 4.
 Radové číslovky (prvý, druhý, tretí, štvrtý).
 Porovnávanie čísla 4 so všetkými doteraz známymi číslami.
Zápis príslušných nerovností, rovností. Znázorňovanie nerovnosti pomocou
tvorenia dvojíc.
Určovanie čísel menších (väčších) ako je dané číslo.
 Rad čísel 1, 2, 3, 4. Vzťahy pred, za, hneď za.
Sčitovanie a odčitovanie v obore do štyroch.
 Sčitovanie.
Zápis príkladov sčitovania.
Znázorňovanie príkladov sčitovania.
 Odčitovanie.
Zápis príkladov odčitovania.
Znázorňovanie príkladov odčitovania.
 Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčitovania v obore do 4.
Riešenie jednoduchých slovných úloh.
Numerácia v obore do 5 a počtové výkony.
 Rad názvov jeden – päť. Vzťahy pred, za, hneď pred, hneď za.
 Počítanie po jednej. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.
 Čítanie a písanie číslice 5, znázorňovanie čísla 5.
 Radové číslovky – piaty.
 Porovnávanie čísla 5 so všetkými doteraz známymi číslami.
Zápis príslušných nerovností, rovností. Znázorňovanie nerovnosti pomocou
tvorenia dvojíc.
Určovanie čísel menších, väčších ako je dané číslo.
 Rad čísel 1 až 5. Vzťahy hneď pred, hneď za, pred, za.
Sčitovanie a odčitovanie v obore do 5.
 Sčitovanie.
Zápis príkladov sčitovania.






Číslo 0

Znázorňovanie príkladov sčitovania.
Odčitovanie.
Zápis príkladov odčitovania.
Znázorňovanie príkladov odčitovania.
Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčitovania do 5.
Rozklad čísel na sčítance v obore do 5.
Riešenie jednoduchých slovných úloh.
Sčitovanie a odčitovanie s číslom 0.

GEOMETRIA
Rovinné útvary – štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik – priraďovanie názvu.
Priestorové útvary – guľa, kocka.

Predmet: Pracovné vyučovanie
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Človek a svet práce
ISCED 1
1.
1
1

1. Charakteristika predmetu
Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším
rehabilitačným predmetom, ktorý od najnižšieho ročníka systematicky ovplyvňuje rozvoj ich
motoriky vytváraním pracovných zručností a spolupôsobí na zvýšenie ich rozumovej úrovne.
Žiaci v tomto predmete získavajú vedomosti z rôznych pracovných činností, vrátane
elementárnych technických a výrobných poznatkov. Pracovné vyučovanie vytvára u žiakov
kladný vzťah k práci, plní základnú prípravu pre budúce povolanie, ale aj pre potrebu
praktického života v rodine a spoločnosti. V spolupráci s ostatnými predmetmi pôsobí na
harmonický rozvoj žiakov.
V pracovnom vyučovaní získavajú žiaci základné vedomosti o materiáloch, nástrojoch
a o pracovných postupoch. Učia sa rozoznávať druhy materiálov, ich vlastnosti, poznávať
konštrukciu a funkciu nástrojov, učia sa hovoriť o tom, čo robia a s čím pracujú. Žiaci sa
postupne primerane veku vedú k chápaniu vzťahov medzi materiálom, nástrojmi a spôsobmi
práce. Postupne sa tak rozvíja ich technické myslenie a vyjadrovanie a technická
pripravenosť.
Pracovné vyučovanie vzbudzuje u žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu po
činnosti, zameranie práce na užitočný výsledok vzbudzuje ich iniciatívu a pozitívny vzťah k
práci, pestuje zmysel pre poriadok, cit pre krásu a vhodnosť materiálu, nástrojov a spôsobov
práce.
Pri práci si žiaci osvojujú kultúrne návyky. Systematicky poznávajú hlavné prvky
organizácie, hygieny a bezpečnosti pri práci. Učia sa pracovať disciplinovane, starostlivo,
hospodárne zaobchádzať s materiálom a nástrojmi.
Pri výbere úloh učiteľ prihliada aj na učebnú látku ostatných predmetov.
Nevyhnutnosť koordinácie pracovného vyučovania s inými vyučovacími predmetmi vyplýva
z podstaty rozvoja poznávacích možností mentálne postihnutých žiakov - spájať konkrétnu
činnosť s poučením, prax s teóriou.
Pracovné zaťaženie musí byť primerané fyzickým schopnostiam žiakov. Nesmie byť
tak náročné, aby žiakov vyčerpalo, ale ani príliš jednoduché, lebo by nedostatočne
aktivizovalo ich myslenie a v dostatočnej miere ich nezamestnávalo.
Veľmi dôležitou podmienkou je materiálne zabezpečenie pracovného vyučovania. Sú to
najmä pracovne a dielne, sklad materiálu, pozemok, dostatok vyhovujúcich nástrojov,
pracovných a učebných pomôcok a jednotného materiálu pre žiakov.

Pracovné prostredie musí vyhovovať hygienickým podmienkam (čistý vzduch, vhodné
osvetlenie, čistota pracoviska, atď.). K hygienickým podmienkam patrí aj vhodné oblečenie
na pracovné vyučovanie. Nevyhnutným doplnkom dielne je príručná lekárnička.
V pestovateľských prácach sa na školskom pozemku (záhrade) určí pre jednotlivé pracovné
skupiny dostatočná plocha s prihliadnutím na vek a možnosti žiakov a na technickú
vybavenosť školy. Na pestovateľské práce možno využiť aj kútik prírody v každej učebni.
Na hodinách pracovného vyučovania sa používajú rôzne učebné pomôcky. Zvyčajne je to
vzorový výrobok a súbor nástrojov, materiálov, potrieb a zariadení pre určitý druh práce;
ďalej sú to výkresy, pracovné postupy, obrazy, ilustrácie, modely, diagramy, prírodniny,
predlohy, filmy, diapozitívy a diafilmy.
Nevyhnutnou súčasťou pracovného vyučovania sú exkurzie, ktoré umožňujú žiakom už od
najnižších ročníkov poznávať prácu dospelých na rozličných pracoviskách a posilňovať
spojenie pracovného vyučovania so životom.
Obsah pracovného vyučovania je členený na zložky. Toto rozdelenie vychádza zo
schopností žiaka osvojiť si obsah daného učiva, a zo schopnosti vedieť ho aplikovať
v súčasnom i budúcom praktickom živote.
V zložke sebaobslužné činnosti žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a
zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania.
Obsahom zložky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných návykov v
domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou
tejto zložky je aj šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných
prác. Súčasťou zložky sú aj práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o
potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch
nadobúdajú žiaci zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál.
V zložke práce v dielni si žiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú
ich v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché
výrobky.
V zložke pestovateľské práce sa žiaci učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny,
nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny.
Vzhľadom na to, že nie každá škola má školský pozemok, odporúčame práce na školskom
pozemku nahradiť inou činnosťou, podľa podmienok školy tak, aby bola zachovaná časová
dotácia predmetu pracovné vyučovanie podľa učebného plánu.
2. Cieľ predmetu – v 1. ročníku
o
o
o
o
o
o

utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti
utvárať základné návyky pri stravovaní
rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania
rozlišovať rôzne materiály
rozvíjať schopnosť adekvátne používať predmety a hračky
utvárať základné pracovné zručnosti a návyky

3. Obsah, proces

Sebaobslužné činnosti
Umyť si ruky, tvár, čistiť si zuby, česať sa, kloktať, používať vreckovku, používať WC.
Obúvať sa, šnurovať a zaväzovať topánky. Čistiť topánky - očistiť prach, nakrémovať,
vyleštiť.
Ovládať rôzne druhy zapínania. Samostatne sa obliekať. Odstrániť prach z odevu, kefovať,
prášiť. Odkladať odev a obuv.
Práce v domácnosti
Hygiena v domácnosti
Utierať smaltovaný riad a riad z plastov. Pomáhať pri stolovaní. Udržiavať poriadok.
Zametať. Utierať prach.
Práce v dielni
Práce s drobným materiálom
Navliekanie koráľov rovnakej farby alebo v rôznom farebnom rytme, rovnakej veľkosti alebo
rozdielnej veľkosti, triediť podľa veľkosti, tvaru, farby.
Skladanie mozaiky, pracovať s plodmi - napichávať, navliekať, nadväzovať, nalepovať
(náhrdelníky, náramky, mozaiky z rozličných materiálov, zvieratká z plodov, koláže a iné).
Modelovanie
Oboznámenie sa s modelovacím materiálom. Modelovací materiál miesiť, stláčať, vaľkať,
gúľať, vyťahovať, odštipávať, modelovať základné tvary - valčeky, šišky, placky atď.
Modelovať jednoduché tvary z jedného kusa, neskôr modelovať predmety z dvoch a
viacerých častí. Na dokončenie výrobkov používať drievka, zápalky, špajdle, špáradlá, papier,
perie atď. Modelovať na pieskovisku alebo na pieskovom stole.
Montážne a demontážne práce
Hry so stavebnicami z dreva aj z plastov.
Triediť a ukladať časti stavebníc. Voľne zostavovať a spájať časti stavebníc. Zisťovať, čo
patrí a nepatrí do súboru. Cvičiť motoriku, pozornosť, presnosť. Zisťovať lateralitu.
Práce s papierom a kartónom
Poznávať vlastnosti papiera (povrch - hladkosť, drsnosť, hrúbku, farbu). Triediť papier podľa
vlastností. Prekladať, skladať, vystrihovať, nalepovať, zlepovať. Perforácia podľa tvaru
šablóny. Poučiť o práci s nožnicami. Potláčať papier odtlačkami rozličných predmetov a
detskými tlačidielkami.
Pestovateľské práce
Polievať kvetiny na záhone aj v kútiku živej prírody. Pestovať hrach a fazuľu, siať ich do
črepníka, polievať. Pomáhať pri zbere zeleniny, ovocia, čistiť záhony a cesty, vyberať
kamienky. Oboznámiť sa s jednoduchým záhradníckym náradím. Ísť na vychádzku do záhrad,
do parkov.

Predmet: Výtvarná výchova
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Umenie a kultúra
ISCED 1
1.
1
1

1. Charakteristika predmetu
Hlavným cieľom výtvarnej výchovy je využiť esteticko-výchovný charakter predmetu, čo
znamená prebúdzanie a formovanie estetického vzťahu žiaka s mentálnym postihnutím ku
skutočnosti prostredníctvom výtvarných aktivít a výtvarného umenia.
Estetické zážitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému zlepšovaniu psychomotorického
stavu žiakov, k vyrovnávaniu ich disharmonického rozvoja a celkovej rehabilitácii
umožňujúcej úspešné zaradenie do praktického života.
Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité možnosti pôsobenia na motoriku
a psychiku žiakov s mentálnym postihnutím je v špeciálnej základnej škole nezastupiteľná.
Má široký záber medzipredmetových vzťahov, v rozvoji citovej výchovy a veľkou mierou
prispieva k celkovej rehabilitácii žiakov.
Cieľom výtvarnej výchovy vo vyšších ročníkoch špeciálnej základnej školy je i
naďalej viesť žiakov k vytváraniu správneho vzťahu k prírodnej a umeleckej kráse, k výchove
vkusu a k rozvoju už osvojených základných výtvarných zručností. V procese vyučovania
výtvarnej výchovy je potrebné neustále brať do úvahy nielen výtvarnú typológiu detí, ale
hlavne druh a stupeň postihnutia s prihliadnutím na individuálne možnosti každého žiaka.
Vhodné je využiť možnosti terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných
činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov.
2. Cieľ predmetu – v 1. ročníku








upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku
rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, uchopenie a pustenie predmetu
rozvíjať senzomotorickú koordináciu
rozvíjať percepciu
rozvíjať lateralitu
rozvíjať priestorovú orientáciu
napomáhať rozvíjať grafomotorické zručnosti

3. Obsah, proces
Výtvarné osvojovanie skutočnosti
Na vychádzkach a pri hrách žiaci si všímajú prírodu a jednotlivé prírodniny. Zbierajú prírodné

materiály pre ich zvláštnosti; kamene, kamienky, halúzky, plody, listy a pod., pozorujú ich,
triedia a porovnávajú, rytmicky radia, zoskupujú, vtláčajú do vhodných materiálov - piesok,
hlina, blato, sadra, plastelína.
Tematické práce - domov; školské prostredie, moja mamička, kamaráti, na ihrisku, dom v
ktorom bývam; naša škola; naša mačka a pod. Príroda v rôznych ročných obdobiach
(vegetácia), ilustrácie k rozprávkam.
Uplatňujeme kresbu, maľbu, modelovanie, výtvarné hry s rozličnými materiálmi a
výtvarnými prostriedkami, priestorové vytváranie, konštruovanie.
Výtvarné prostriedky vyberáme v súvzťažnosti s nácvikom jednotlivých tvarov písma.
Práca s výtvarnými prostriedkami
 Kresba (mäkká ceruza, fixka, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)
 Grafické vyjadrovanie pohybových predstáv – žiaci napodobňujú pracovné pohyby,
ako napr. miešanie, mletie, vstávanie, skákanie, kyvadlové hodiny, vietor, graficky ich
zaznamenávajú.
 Rytmicky radia rozličné prírodné a dekoratívne prvky.
 Voľné kreslenie – rozvinutie grafického pohybu.
 Vertikálne a horizontálne čiary, oblúky, kruhy, veľkým aj malým pohybom, grafický
záznam robia postojačky a na veľkej ploche.
 Maľba (štetec, tampón, drievko, prsty / temperové farby, akvarelové farby)
 Základné zručnosti v práci so štetcom a farbami.
 Ukladať farby štetcom na plochu papiera, prerušovať ťahy štetca: bodky, škvrny,
čiarky.
 Zväčšovaním škvŕn zo stredu vytvárať niektoré jednoduché tvary: lopta, jablko a pod.
 Modelovanie (plastelína, hlina, modurit)
 Poznávanie základných vlastnosti modelovacích materiálov stláčaním, miesením,
vaľkaním, vyťahovaním.
 Vytváranie modelov jednoduchého tvaru, napr. pečivo, ovocie, zeleninu, rozličné
nádoby točením ušúľaného valčeka podľa vzoru.
 Ozdobovanie modelov.
 Vytváranie modelov z piesku na pieskovisku alebo pieskovom stole pomocou
formičiek na vyklápanie, kopce, cesty a pod.
Žiakov priebežne oboznamujeme s ukážkami výtvarného umenia, s umeleckou tvorbou pre
deti, ilustráciami kníh a časopisov pre deti (V. Machaj, Ľ. Fulla, J. Lada a ďalší).

Predmet: Hudobná výchova
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Umenie a kultúra
ISCED 1
1.
1
1

1. Charakteristika predmetu
Hudobná výchova ako jeden z esteticko-výchovných predmetov je neoddeliteľnou
súčasťou výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu
nielen v hudbe, ale aj v iných druhoch umenia.
Ciele hudobnej výchovy základnej školy sú podmienené špecifickosťou úloh školy,
spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja osobnosti žiakov, bezprostrednou
fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej psychoterapeutického pôsobenia.
Cieľom hudobnej výchovy základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, hrou na
jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom vychádzajúcim z
hudby. Pritom treba rešpektovať ich postihnutie, hudobné schopnosti a zručnosti.
Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich
každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie k
tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu.
Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia žiaci v príťažlivo motivovaných
hudobných činnostiach - speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových.
Piesne sa učia spievať kultivovaným hlasom, intonačne a rytmicky správne.
Osvojujú si základné poznatky o hudobných nástrojoch, rozlišujú ich podľa zvuku. Aktívne sa
oboznamujú s hudobnými nástrojmi.
Skladby na počúvanie sú vyberané tak, aby boli primerané pre žiakov z hudobnej i obsahovej
stránky, aby nadväzovali na poznatky z ostatných zložiek hudobnej výchovy a prispievali k
utváraniu kladného vzťahu k hudbe.
Pri počúvaní skladieb orientovať žiaka aj v súčasnej tvorbe, populárnej tvorbe, ale aj v
regionálnej ľudovej tvorbe. Podporovať spontánnu detskú kreativitu, rozvíjať emocionalitu,
rozvíjať prepojenie pohybovej, hudobnej a slovesnej kultúry. Chápať hudobnú výchovu ako
psychoterapeutický prostriedok hudobnej relaxácie cieľavedome zameraný na psychickú a
somatickú aktivizáciu osobnosti a jej uvoľnenie.
Pohybové vyjadrenie hudby vychádza zo spontánneho prejavu detí, vedie ku kultivovanému
pohybu zladenému s hudbou, rytmom a obsahom skladieb.
Hudobná výchova prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov.
Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a
obohacuje citový život žiakov.
2. Cieľ predmetu – 1. ročníku


rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu




senzomotorické schopnosti
nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby
selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi

3. Obsah, proces
Počúvanie širšieho repertoáru reprodukovanej hudby.
Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov a jednoduchých zvukov vyludzovaných bežnými
predmetmi prostredia (šuchotanie papiera, štrnganie kľúčmi, prelievanie tekutiny v zatvorenej
fľaši atď.).
Detské rečňovanky, vyčítanky, popevky, piesne o prírode, o zvieratách, hudobné rozprávky,
skladby (napr. uspávanka, pochod) a detské pohybové hry.
Prebúdzať záujem žiakov o hudbu na princípe detskej hry. Na tomto základe začať utvárať ich
prvé predpoklady na primerané vnímanie hudby, na spev a ostatné hudobné prejavy;
uvoľňovať motoriku žiakov, rozvíjať hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre
tonalitu, rytmus, tempo a dynamiku, zjednocovať kolektívny spev žiakov a kultivovať všetky
ich hudobné prejavy.
Žiaci si osvojujú piesne, inštrumentálne a vokálne skladby a hudobno-pohybové hry, ktoré v
nich prebúdzajú radosť zo spevu a z počúvania hudby.

Predmet: Telesná výchova
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Zdravie a šport
ISCED 1
1.
2
2

1. Charakteristika predmetu
Ciele predmetu telesná výchova v základnej škole sledujú dosiahnutie optimálneho
telesného a pohybového rozvoja žiakov, t.j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti,
odolnosti a pohybových zručností. U žiakov sa snažíme vypestovať hygienické návyky,
pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených možností a
rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí.
Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia telesnej
výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov,
nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu.
Rozvíjanie pohybovej aktivity súvisí s rozvojom poznávacej činnosti, pretože v rámci telesnej
výchovy zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie,
pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč.
Pri zachovaní mnohostrannej funkcie vyučovacieho predmetu telesná výchova, odporúčame
citlivý prístup k výkonnostnému chápaniu jeho procesu, hlavne v porovnávaní motorických a
fyzických výkonov žiakov. Odporúčame podriadiť motorické, ale predovšetkým fyzické
výkony, ako cieľové kategórie emocionalite, t.j. pre radosť z pohybu, spolupatričnosti.

2. Cieľ predmetu – 1. ročníku




rozvíjať prirodzenú pohyblivosť žiakov a špeciálnymi prostriedkami dosiahnuť ich
optimálny telesný a pohybový rozvoj
pri pohybových činnostiach upevňovať základné hygienické návyky
formovať kladné postoje k pohybovej aktivite v škole i mimo nej a postupne
žiakov viesť k dodržiavaniu zásad bezpečnosti pri cvičení

3. Obsah, proces
Poradové cvičenia
o základný postoj - Pozor! - Pohov!
o nástupy do radu, rozchod
o nástup družstva do radu a do zástupu

Kondičné cvičenia
 Beh
o Rýchly beh do 20 m po priamej alebo slalomovej dráhe s predbiehaním a
o preskakovaním nízkych prekážok.
o Beh na vytrvalosť
 Cvičenia s krátkym švihadlom
o Preskoky jednonožmo, striedavo, znožmo.
 Cvičenia s dlhým švihadlom
o Podliezanie a preskakovanie napnutého švihadla.
o Podbiehanie krúžiaceho švihadla.
 Cvičenie s využitím lana
o Preťahovanie družstiev približne rovnakej výkonnosti.
 Cvičenie s plnou loptou 1 - 1,5 kg
o Nosenie, prenášanie, gúľanie a podávanie na mieste i v pohybe.
 Cvičenie s využitím lavičky
o Cvičenie rovnováhy a celkovej obratnosti.
o Chôdza, beh, lezenie so sprievodnými pohybmi rúk a nôh, so zmenami
postojov a polôh i s nosením ľahkého predmetu.
o Výskoky, zoskoky jednonožmo i obojznožmo.
 Cvičenia na rebrinách
o Vystupovanie a zostupovanie, vyliezanie a zliezanie.
 Cvičenie s použitím debny ako prekážky
o Preliezanie, prebiehanie a preskakovanie jednotlivých dielov debny.
Prípravné cvičenia
- Prostné cvičenia zamerané na rozvíjanie pohybovej koordinácie a techniky pohybu,
na pretiahnutie a posilnenie svalových skupín a udržanie pohybového rozsahu v
chrbtici a kĺboch.
Rytmická gymnastika a tanec
- Rytmizovaná chôdza a beh.
- Rytmizácia jednoduchých pohybov rúk, nôh i trupu podľa riekaniek, piesní a
hudobného sprievodu.
- Jednoduché pohybové vyjadrenie hudobných pojmov: ticho - silno, pomaly - rýchlo,
nízko - vysoko.
Akrobacie
- Zo sedu pádom vzad, ľah vznesmo, stoj na lopatkách s oporou v bokoch - ľah
vznesmo, pádom do sedu.
- Z drepu spojného, predpažiť - kotúľ vpred do drepu spojného, predpažiť.
- Kotúľ vpred a výskok prehnuto do stoja.

Atletika
- Skok do diaľky z miesta s odrazom znožmo a z rozbehu.
- Hod loptičkou horným oblúkom na diaľku a na cieľ.
Základné činnosti športových hier
- Nadhadzovanie a chytanie lopty na mieste i v chôdzi.
- Dribling na mieste.
- Podávanie lopty.
- Prihrávka - obojručne.
- Vrchná prihrávka jednoručne.
- Vrchné chytenie obojručne.

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Jazyk a komunikácia
ISCED 1
2.
8
7+1

CIELE
-

Rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči žiakov a spresňovať zmyslové vnímanie,

-

poznávať ďalšie hlásky a príslušné písmená, čítať jednoduché vety pozostávajúce

-

z jednoslabičných a dvojslabičných slov,

-

rozvíjať grafomotorické zručnosti,

-

vzbudiť záujem o literárne texty a detskú literatúru.

OBSAH
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
-

Písanie

-

Nácvik písania jednotlivých prvkov písaných písmen.

-

Nácvik písania písmen, ktoré sa žiaci učia čítať.

-

Písanie slabík a krátkych slov zložených z osvojených písmen.

-

Nácvik písania interpunkčných znamienok: bodka, čiarka, otáznik, výkričník.

-

Písanie krátkych viet.

-

Nácvik odpisovania krátkeho, jednoduchého písaného textu.

-

Nácvik prepisovania slabík a slov z tlačeného do písaného písma.

-

Diktát slabík a jednoduchých slov.

KOMUNIKÁCIA A SLOH
-

Nácvik a spresňovanie správnej a zreteľnej výslovnosti.

-

Tvorba odpovedí na (učiteľove) otázky.

-

Formulovanie želania, prosby, poďakovania, blahoželania (s pomocou učiteľa).

-

Ústne opísať niektoré činnosti osôb, zvierat, známe predmety z domáceho, školského
a mimoškolského prostredia (s pomocou učiteľa).

ČÍTANIE A LITERATÚRA
-

Technika čítania

-

Opakovanie známych písmen z 1. ročníka.

-

Poznávanie a nácvik čítania ďalších spoluhlások: p, r, j, h, d, g, f, cs, sz, zs, gy, ly, ny,
ty.

-

Rozlišovanie krátkych a dlhých spoluhlások.

-

Nácvik čítania písanej a tlačenej abecedy.

-

Rozvíjanie fonematického sluchu.

-

Automatizácia čítania jednoslabičných slov typu: tél, ház.

-

Čítanie dvojslabičných a viacslabičných slov zložených z otvorených slabík typu:
néni, nevető.

-

Čítanie dvojslabičných slov zložených zo zatvorených slabík na začiatku alebo na
konci slova, napr. labda, madár.

-

Nácvik čítania slov s výskytom písmen cs, sz, zs, gy, ty, ny, ly.

-

Nácvik čítania slov s dlhými spoluhláskami typu: enni, addig.

-

Čítanie jednoduchých viet, ktoré sú obsahom a slovnou zásobou primerané
schopnostiam žiakov.

-

Nácvik tvorby slovných odpovedí na otázky z obsahu prečítaného textu pomocou
jednoduchých viet.

Literárna výchova
-

Počúvanie, rozprávanie a dramatizácia literárnych textov.

-

Prednes, memorovanie krátkych rečňovaniek, vyčítaniek, básničiek.

-

Vymenovať postavy vystupujúce v rozprávkach a poviedkach.

-

Orientácia v deji literárnych textov z aspektu miesta a času.

PROCES
Jazyková komunikácia
Písanie
Žiaci sa učia písať tie písmená malej a veľkej abecedy, ktoré sa učia čítať (s ťažšími
tvarmi veľkých písmen sa žiaci iba oboznamujú, nemusia ich písanie dokonale
zvládnuť). Nácvik jednotlivých písmen prebieha podľa postupu v čítaní. Z
interpunkčných znamienok vedia napísať bodku a čiarku. Otáznik a výkričník odpisujú

podľa predlohy. Z diakritických znamienok sa učia napísať dve bodky, dĺžeň, dva
dĺžne. Naďalej je potrebné rozvíjať zručnosť písať s príslušnými pracovnými,
hygienickými a estetickými návykmi.
Komunikácia a sloh
Naďalej sa rozvíja výslovnosť, správne dýchanie a artikulácia žiakov. Systematicky
viesť žiakov k vyjadrovaniu osobných, spoločenských zážitkov a skúseností v
krátkych hovorených prejavoch.
Čítanie a literárna výchova
Je dôležité dôkladne nacvičovať slová s dlhými spoluhláskami a slová výskytom
spoluhlások cs, sz, zs, gy, ty, ny, ly.
V rámci literárnej výchovy oboznamujeme žiakov s detskou literatúrou. Odporúča sa
vyberať zo slovenskej, maďarskej a ďalšej inonárodnej ľudovej tvorby – ľudové
rozprávky, bájky, rečňovanky.
Vytvárať kladný vzťah k literatúre vhodnou motiváciou napr. počúvaním rozprávok,
príbehov zo života detí a zvierat zo zvukových nahrávok; sledovaním bábkových hier,
filmov, videoprogramov s rozprávkovými námetmi.
Prostredníctvom zážitkov, ktoré poskytuje literatúra, upevňovať citový vzťah k rodine,
k domovu, k rodnému kraju.
Prebúdzať u žiakov záujem o poznávanie kníh.
Literárna výchova
Počúvanie a rozprávanie najznámejších jednoduchých rozprávok založených na
jednoduchom časovom radení opakovaných a obmieňaných dejov (výber z ľudovej tvorby a z
prozaickej tvorby maďarských a slovenských autorov: Varga Katalin, Fazekas Anna a iní).
Počúvanie a vnímanie krátkych príbehov, s pokusom o dramatizáciu, prípadne ilustráciu.
Memorovanie jednoduchých rečňovaniek, vyčítaniek (vyčítanky, rečňovanky, hádanky,
jednoduché básničky, ľudové piesne, básne Sándora Weöresa a pod.)

Predmet: Vecné učenie
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Príroda a spoločnosť
ISCED 1
2.
1
1+1

CIELE
-

Získať ďalšie vybrané základné poznatky o prírode a spoločnosti z ich najbližšieho
okolia,
viesť žiakov naďalej k osvojeniu si základných spoločenských, pracovných a
hygienických návykov,
spresniť zručnosť žiakov orientovať sa v budove školy a určovať ich polohu vzhľadom
ku škole,
spresňovať predstavu žiakov o roku a ročných obdobiach,
uvedomovať si základné vzťahy v rodine,
učiť sa o práci dospelých,
upevňovať si hygienické návyky precvičovať pravidlá kultúrneho správania,
prehlbovať poznatky žiakov o sviatkoch a pamätných dňoch.

OBSAH
Škola a jej širšie okolie
Trieda
Pomenovanie zariadenia triedy, jeho účel a použitie.
Určovanie polohy vecí v triede.
Pomenovanie školských potrieb a pomôcok, ich uloženie na lavicu, do aktovky,
udržiavanie poriadku.
Rozoznávanie spoločných a osobných vecí.
Dodržiavanie ustáleného poriadku: postavenie, posadenie, zoradenie v tichosti,
hlásenie sa o slovo.
Pozdravy pri vstupe do triedy a odchode z triedy, vítanie prichádzajú a lúčenie sa s
odchádzajúcim.
V škole
Poznávanie riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa, učiteľov iných tried, vychovávateľov,
školníka a iných zamestnancov.
Nácvik zdvorilého pozdravenia, požiadania a poďakovania.
Orientácia v školskej budove.
Šetrenie školského i súkromného majetku.
Okolie školy
Poznávanie objektov v okolí školy, určovanie ich polohy smerom od školy (vpravo,
vľavo, bližšie, ďalej).
Pozorovanie, ktorým smerom od školy slnko vychádza a zapadá.
Poznávanie najbezpečnejšej cesty z domu do školy.

Rozprávanie o tom, čo cestou žiaci vidia.
Nácvik správneho prechádzania cez križovatku, význam svetelnej signalizácie a
reagovanie.
Jeseň
Jesenné dni
Pozorovanie počasia v jeseni, zaznačovanie do kalendára prírody, poznávanie pojmov
slnečný, hmlistý, daždivý.
Pomenovanie jesenných mesiacov.
Oboznamovanie sa s údajmi: hodina, deň, noc, dnes, včera, zajtra, teraz, potom, skôr,
neskôr.
V sade, v záhrade a v parku
Rozoznávanie sadu, záhrady a parku.
Zber a spôsob odkladania ovocia.
Rozoznávanie a triedenie zeleniny a ovocia. Ich poznávanie podľa tvaru, chuti a vône.
Pozorovanie stromov, ich zmeny. Poznávanie ovocných stromov.
Veľkosť plodov: menší, väčší, ľahší, ťažší.
Význam ovocia a zeleniny pre zdravie. Ich výstavka v kútiku živej prírody.
Na poli
Rozlišovanie poľa s obilím, repou, zemiakmi.
Poznávanie zemiakov a cukrovej repy. Význam ich pestovania, zber plodín.
Zvieratá na jeseň
Poznávanie zvierat v skutočnosti aj na obrázku (veverička, jež, myš, zajac, bažant,
vrabec, žaba).
Príprava zvierat na prezimovanie (zhustnutie srsti a peria, odlet vtákov, tvorenie zásob,
vyhľadávanie úkrytov).
Zima
Prišla zima
Pozorovanie zmeny počasia, rozdiely vzhľadom na predchádzajúce obdobie, dĺžka
dňa, stmievanie, rozodnievanie.
Pomenovanie zimných mesiacov.
Poznávanie vlastností snehu a ľadu.
Pozorovanie listnatých stromov v zime.
Poznávanie ihličnatých stromov (smrek, borovica).
Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri zimných športoch.
Oboznamovanie sa s vianočnými tradíciami.
Zvieratá v zime
Poznávanie voľne žijúcich zvierat (srnec, jeleň, líška, drozd, sýkorka, vrabec, vrana).
Význam kŕmenia lesnej zveri. Nebezpečenstvo v lese – besnota zvierat.
Zimný spánok niektorých zvierat (medveď, žaba, jašterica, jež, mucha, včela).
Pozorovanie vtákov na kŕmidle, porovnávanie ich vzhľadu.
Poznávanie, čím sa ktoré zviera živí. Počúvanie poviedok o zvieratách.
Rodina a spoločnosť
Doma
Poznávanie zamestnania členov rodiny.

Podieľanie sa jednotlivých členov rodiny na spoločnej práci v domácnosti.
Opisovanie práce, ktorú žiaci doma pravidelne vykonávajú. Význam práce jednotlivca
pre celok.
Orientácia v príbuzenských vzťahoch - stará mama, starý otec, vnučka, vnuk.
Bydlisko žiaka. Dom a jeho vnútorné členenie, umiestnenie bytu v dome.
Triedenie predmetov podľa účelu (nábytok, kuchynský riad, hračky, školské potreby)
a podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené.
V obchode
Poznávanie rozdielov v spôsobe nákupu – obchod s predavačmi a samoobsluha.
Osvojiť si, čo
sa kde nakupuje.
Nácvik správania sa pri nákupe (hra na obchod).
Poznávanie platidiel – mince.
Oboznámenie sa s najdôležitejšími službami obyvateľstvu (oprava obuvi, oprava
odevov, práčovne, čistiarne a pod.).
Na pošte
Oboznamovanie sa so službami, ktoré pošta zabezpečuje.
Poznávanie práce poštového doručovateľa.
Bezpečnosť cestnej premávky
Dodržiavanie zásad správneho a bezpečného správania sa pri chôdzi po chodníku a po
ceste.
Križovatka, prechádzanie cez riadenú križovatku, prechádzanie cez vozovku mimo
vyznačeného priechodu.
Precvičovanie získaných vedomostí žiakov a vytváranie návykov (cvičenia s
jednotlivcami, vo dvojiciach, v malých skupinkách).
Bezpečné miesta na hry v lete a v zime.
Starostlivosť o zdravie
Vytváranie návyku dodržiavať zásady hygieny počas celého školského roka, rozvíjať a
upevňovať návyky osobnej hygieny: umývanie rúk pred jedlom, po použití WC,
čistenie zubov, umývanie ovocia a zeleniny, pravidelné cvičenie, vetranie, kúpanie sa,
účelné obliekanie a otužovanie, striedme jedenie.
Čistota svojho okolia, udržiavanie poriadku na svojom mieste, v triede, na chodbe.
Udržiavanie čistoty svojho odevu a obuvi.
V školskej jedálni upevňovanie návykov samoobsluhy, nacvičovanie správneho
stolovania.
Oboznamovanie sa s niektorými chorobami (napr. chrípka, kašeľ, nádcha, hnačka).
Vyjadrovanie pocitovej nevoľnosti alebo choroby.
Ochrana pred nákazou, správanie sa pri nádche a kašli.
Oboznamovanie s prácou lekárov a zdravotných sestier v zdravotnom stredisku.
Správanie sa u lekára.
Jar
Prišla jar
Pozorovanie zmien počasia na jar (otepľovanie, odmäk, dlhší deň) a ich vplyv na
prírodu.

Uvedomovanie si jari ako ročného obdobia. Porovnávanie krajiny v predjarí s
predstavou tej istej krajiny v jeseni a v zime.
Porovnávanie záznamov v kalendári prírody s pomocou učiteľa.
Pomenovanie jarných mesiacov.
Pozorovanie činnosti detí a práce dospelých na jar doma a v prírode. Primerané
vyjadrovanie svojich poznatkov.
Poznávanie niektorých jarných kvetov z okolia domova žiakov (napr. snežienky,
prvosienky, fialky, tulipány a iné). Opisovanie ich vzhľadu a miesta, kde rastú.
Nebezpečenstvo požiaru v prírode pri vypaľovaní suchej trávy.
Poznávanie a pomenovanie domácich zvierat a ich mláďat (pes, mačka, králik, hus,
sliepka, sviňa, krava, kôň).
Jar v záhrade a v sade
Pozorovanie jarných prác v záhrade.
Pomoc pri príprave záhonov a poznávanie základných prác na záhonoch.
Význam rýľovania, hrabania, polievania a kyprenia pre správny vývoj rastlín.
Oboznamovanie sa s najdôležitejším záhradným náradím.
Sadenie (veľkých) semien a pozorovanie klíčenia rastlín v kútiku živej prírody.
Pozorovanie sadu v čase kvitnutia ovocných stromov. Rozlišovanie včely a čmeliaka.
Pozorovanie včiel a ich lietanie do úľov.
Práca a odpočinok
Ľudia a veci
Poznávanie výrobkov, ktoré sa denne používajú. Určovanie, z čoho sú vyrobené.
Oboznamovanie sa s pojmami továreň, dielňa, predajňa.
Práca a odpočinok
Týždeň – pracovné dni a dni odpočinku. Voľná sobota, nedeľa, prázdniny.
Osvojovanie si názvov dní v týždni.
Určovanie časti dňa.
Sledovanie času na hodinách, určovanie celých hodín.
Účelné využívanie voľného času.
Leto
Začína sa leto
Pozorovanie zmien v prírode (teplé dni, slnko dlho hreje, otepľuje sa voda).
Pozorovanie počasia, osvojenie si správania sa pred búrkou a počas búrky (ochrana
pred bleskom). Oboznámenie sa s bleskozvodom.
Pozorovanie dozrievania letného ovocia ( čerešne, jahody).
Pomenovanie niektorých záhradných a lúčnych kvetov z najbližšieho okolia.
Poznávanie rastlín, ktoré ohrozujú zdravie ( jedovaté plody rastlín, huby a pod.).
Kalendár prírody v lete.
Uvedomovanie si ročného obdobia, osvojenie názvov letných mesiacov.
Rok a ročné obdobia
Uvedomovanie si striedania ročných období.
Primerané vyjadrovanie svojich poznatkov v priebehu celého roka.
Rozlišovanie situácie v prírode podľa ročných období.

Príprava na prázdniny
Význam pobytu na čerstvom vzduchu pre zdravie.
Vhodné obliekanie vzhľadom na počasie.
Poznávanie letných športov, bezpečnosť, opatrnosť pri kúpaní a opaľovaní.
Osvojovanie si správania v prírode, ochrana prírody.

PROCES
Žiaci si postupne osvojujú základné spoločenské, pracovné a hygienické návyky.
Na základe pozorovania zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí si spresňujú predstavu o roku a
ročných obdobiach. Postupným poznávaním prírody a spoločnosti rozlišujú skutočnosť od
rozprávkových príbehov. Učia sa o práci dospelých, vedia ju v hre napodobniť, vážiť si prácu
dospelých, aj svoju vlastnú prácu. V hre na obchod sa učia správaniu pri nakupovaní.
Oboznamujú sa s najdôležitejšími službami pre obyvateľstvo.
Prehlbujú si poznatky o pamätných dňoch. Zúčastňujú sa na oslavách, podieľajú sa na nich
primeranou činnosťou. Precvičujú si pravidlá kultúrneho správania.

Predmet: Matematika
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Matematika a práca s informáciami
ISCED 1
2.
4
5

CIELE
- Opakovať a prehĺbiť učivo z 1. ročníka,
- vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 5,
- vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy,
- osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do 10,
- vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla do 10,
- osvojiť si základné geometrické tvary
- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote
OBSAH
ARITMETIKA
Numerácia v obore 0 až 10 a počtové výkony
Číselný obor sa rozlišuje postupne. Najprv sa preberie numerácia v obore do 6 a žiaci sa
oboznámia so sčítaním a odčítaním v tomto obore. Potom sa postupne preberie numerácia a
počtové výkony čísel 7, 8, 9 a 10.
- Prirodzené čísla 6 až 10.
- Určovanie počtu predmetov.
- Vytváranie skupín predmetov o danom počte predmetov.
- Čítanie a písanie číslic 6 až 10, ich názorné vyjadrenie.
- Usporiadanie čísel 1 až 10, číselná os, porovnávanie čísel, vyjadrenie pomocou
znakov =, >, < .
- Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel.
Sčítanie a odčítanie v obore 0 až 10.
1. Opakovanie sčítania a odčítania v obore 0 až 5.
2. 2. Sčítanie a odčítanie v obore do 6.
3. 3. Sčítanie a odčítanie v obore do 7.
4. 4. Sčítanie a odčítanie v obore do 8.
5. 5. Sčítanie a odčítanie v obore do 9.
6. 6. Sčítanie a odčítanie v obore do 10.
7. 7. Sčítanie a odčítanie v obore 0 až 10 – zhrnutie.
- Vzájomná súvislosť sčítania a odčítania.
- Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie.

GEOMETRIA
Geometrické tvary

Rovinné útvary - priraďovanie k názvu.
Priestorové útvary – valec – priraďovanie k názvu.
Priamosť
Vlastnosť „priamy“, „nie je priamy“.
Modelovanie a kreslenie z geometrických tvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh)
priamych a krivých čiar.
PROCES
Žiakov získavame pre učebnú činnosť nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným
motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému. Učebné pomôcky
využívame tak pri vytváraní matematických pojmov a objasňovaní súvislosti medzi nimi, ako
aj pri upevňovaní učiva.
Počtové výkony sčítania a odčítania nacvičujeme oddelene, postupne číselný obor rozširujeme
a v závere každého oboru precvičujeme spoje sčítania a odčítania spoločne.

Predmet: Pracovné vyučovanie
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Človek a svet práce
ISCED 1
2.
2
1+1

CIELE
- Upevňovať základné hygienické návyky a sebaobslužné zručnosti,
- oboznamovať sa so základmi jednoduchého pracovného postupu,
- pozorovaním a triedením materiálu získať elementárne poznatky o materiáloch,
- správne používať pracovné nástroje a pomôcky.
OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Osobná hygiena.
Umývanie rúk, tváre, čistenie zubov, česanie sa, kloktanie, používanie vreckovky, používanie
WC. Obúvanie sa, čistenie obuvi.
Čistenie šiat, kefovanie, prášenie.
Práce v domácnosti
Hygiena v domácnosti.
Utieranie a ukladanie riadu. Pomoc pri stolovaní, estetická úprava stola, rozkladanie
obrúskov, príborov, tanierov. Udržiavanie poriadku, zametanie, utieranie prachu.
Ukladanie nástrojov, potrieb, pomôcok na určené miesto.
Šitie
Prípravné práce na šitie, preťahovanie bužírky na cvičných drevených doskách.
Oboznámenie sa s ihlou – prepichovanie kartónu s narysovanými priamkami a bodmi.
Práce v dielni
Skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, strihanie, lisovanie, prepichovanie,
zväzovanie a zlepovanie drobného materiálu.
Určovanie farby, triedenie materiálu podľa farby a tvaru, rozlišovanie prírodného a umelého
materiálu
(mozaiky, vláčik a stôl zo zápalkových škatuliek, vianočné a veľkonočné ozdoby, koláže).
Modelovanie
Miesenie, stláčanie, vaľkanie, gúľanie, vyťahovanie, odoberanie, odštipávanie, rozdeľovanie
modelovacieho materiálu, vytváranie základných tvarov : valčeky, šišky, placky – sušenie.
Poznávanie tvárnosti a súdržnosti materiálu.
Modelovanie predmetov z viacerých častí. Doplňovanie výrobkov inými materiálmi: drievka,
špajle, papier, špáradlá a iné (jednoduché tvary zeleniny, ovocia, pekárenských výrobkov,
rozprávkové postavy, zvieratá).
Modelovanie na pieskovisku a na pieskovom stole (ulice, križovatka, okolie školy, kopec).

Montážne a demontážne práce
Zostavovanie modelov podľa predlohy a podľa vlastnej predstavy z jednotlivých častí
stavebníc. V praktických činnostiach poznávanie vlastností materiálov, ktoré sa používajú na
montážne práce a ich porovnávanie s inými materiálmi.
Práce s papierom a kartónom
Prekladanie, skladanie, vytrhávanie, strih.
Prekladanie, skladanie, vytrhávanie, strihanie, nalepovanie, zlepovanie, rezanie,
obkresľovanie tvaru podľa šablóny, vystrihávanie jednoduchých symetrických tvarov z
predloženého papiera.
Určovanie vlastnosti papiera (hrúbka, povrch, farba) v praktických činnostiach.
Rozlišovanie druhov papiera, s ktorým sa pracuje: novinový, baliaci, prieklepový, výkresový,
farebný, pijavý (skladačky, vystrihovačky, ozdoby, geometrické tvary).
Pestovateľské práce
Ošetrovanie izbových rastlín: polievanie, kyprenie, prihnojenie, čistenie listov od prachu,
odstraňovanie odumretých častí. Pestovanie hrachu, fazule a reďkovky: úprava pôdy pred
siatím, siatie do riadkov, pretrhávanie, zalievanie, priebežná starostlivosť o rastliny počas
vegetácie.
Práca s motyčkou a hrabľami pri úprave záhonov. Zalievanie a priebežná starostlivosť o
trvalky.
Poznávanie podmienok života rastlín (voda, vzduch, svetlo, teplo, pôda).
Pozorovanie klíčenia semien hrachu a fazule, sledovanie zmien na semenách pri klíčení a
začiatočnom raste. Pestovanie hrachu a fazule na suchých a predklíčených semenách. Siatie
obilia do misky (príprava veľkonočnej výzdoby).
Vychádzky do záhrad a parkov.
PROCES
Upevňovať poznatky z 1. ročníka, najmä ukladanie pomôcok na určené miesto.
Účelne spracúvať materiál tak, aby bol čo najlepšie využitý.
Priebežne po celý školský rok vykonávať práce v kútiku živej prírody.

Predmet: Výtvarná výchova
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Umenie a kultúra
ISCED 1
2.
1
1

CIELE
- Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku,
- rozvíjať zmyslové vnímanie, pozornosť a predstavivosť,
- prostredníctvom výtvarných činností získavať základné zručnosti, poznatky a výtvarné
skúsenosti,
- poznávať vlastnosti farby,
- oboznámiť sa s výtvarným dielom prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií výtvarných diel
OBSAH
Výtvarné osvojovanie skutočnosti
Tematické práce
Námety zo života detí a dospelých, ilustrácie k známym rozprávkam a rečňovankám.
Výtvarné rozprávanie zážitkov dieťaťa kresbou a maľbou.
Zobrazovanie prírodných a umelých foriem
Na vychádzkach vyhľadávanie tvarovo, farebne a štruktúrou zaujímavých prírodných
materiálov, ich dotváranie. Práca s prírodnými materiálmi (otláčanie, vtláčanie do vhodných
materiálov, prenášanie do plochy a pod.)
Pozorovanie vecí dennej potreby z hľadiska tvaru, funkcie a materiálu. Ich zobrazovanie na
základe poznania a detských predstáv ( kresbou, maľbou, modelovaním).
Výtvarné hry a dekoratívne činnosti
Hry s farbou
Využívanie hry s farbou na poznanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého
podkladu; husté a riedke, svetlé a tmavé farby.
Kontrast svetlých a tmavých farieb (obloha, krajina, svetlo a tieň v krajine).
Radenie svetlých a tmavých rozlične širokých pásov (pastel, tempera, krieda, akvarel, lepidlo,
klovatina, farebné tuše a pod.)
Priestorové vytváranie
Poznávanie vlastností modelovacích materiálov (sochárska a tehliarska hlina, cesto, modurit,
plastelína).
Modelovanie jednoduchej skutočnosti (napr. ovocie, huby a pod.)
Prebúdzanie elementárneho zmyslu pre priestor v súvislosti s poznávaním životného
prostredia.

Vytváranie konkrétnych priestorových situácií z najbližšieho okolia dieťaťa na pieskovom
stole, pieskovisku a pod. (tvarovanie kopcov, údolí, koryta rieky, hlavnej cesty, stavebných
dominánt a pod.) s využitím makiet domov a stromov.
Dekoratívne práce
Prebúdzanie zmyslu pre rytmus.
Rytmické radenie rôznych prírodných prvkov, farebných plôch a tvarov, odtlačkov do
vhodných materiálov (piesok, hlina, blato, cesto, sadra, plastelína), trhanie, strihanie,
nalepovanie, práce so štetcom – pásy látok, stužky, koberce a pod.
Výtvarná kultúra
Oboznamovanie žiakov s ilustráciami kníh pre deti (A. Klimo, Š. Cpin, J. Čapek).
Vymenovanie osôb a vecí na obrázku, pokus o jednoduchý opis obrázka.
Hračky. S čím sa deti hrajú. Hračka, bábika, maňuška.
PROCES
Pestovanie zmyslu pre krásu prírody a vzťah k životnému prostrediu.
Oboznamovanie sa s výtvarným dielom prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií výtvarných
diel pre deti.

Predmet: Hudobná výchova
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Umenie a kultúra
ISCED 1
2.
1
1

CIELE
- Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a diferenciáciu, senzomotorické
schopnosti,
- nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudobno-pohybových hier,
- uvoľňovať telesno-pohybovú a spevácku motoriku
- rozoznávať hovorený a spievaný prejav

OBSAH
Osvojovanie piesní, inštrumentálnych a vokálnych skladieb a hudobno-pohybových hier.
Detské rečňovanky, vyčítanky, jednoduché popevky, piesne o prírode, o zvieratách, hudobné
rozprávky, skladby s vyhranenou spoločenskou funkciou (napr. uspávanka, pochod) a detské
hudobno-pohybové hry.
Grafické znázorňovanie pohybu melódie (vysoko - nízko, stúpanie – klesanie).
Piesne pre spev žiakov
Piesne na počúvanie – podľa učebných osnov HUV školy
Počúvanie skladieb - podľa učebných osnov HUV školy
Hudobno-pohybové hry - podľa učebných osnov HUV školy

PROCES
V hudobno-pohybových hrách uvoľňovať motoriku, rozvíjať zmyslové vnímanie žiakov,
hudobnú pamäť, predstavivosť, pozornosť, zmysel pre rytmus, tempo, dynamiku, kultivovať
všetky hudobné prejavy žiakov.
Osvojovaním piesní, inštrumentálnych a vokálnych skladieb a hudobno-pohybových hier
prebúdzať radosť zo spevu a z počúvania hudby.
Vytvárať základy aktívneho vzťahu žiakov k hudbe.

Predmet: Telesná výchova
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Zdravie a pohyb
ISCED 1
2.
2
2

CIELE
- Poskytnúť žiakom čo najviac pohybových podnetov a rozvíjať ich prirodzenú
pohyblivosť,
- pasívne osvojiť základné povely a poradové cviky,
- rozvíjať obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu v kondičných cvičeniach
- upevňovať základné hygienické návyky a dodržiavanie zásad bezpečnosti pri cvičení
OBSAH
Poradové cvičenia
- Základný postoj - Pozor! - Pohov!
- Nástupy do radu. Rozchod ! Voľno!
- Nástup družstva do radu a do zástupu.
Kondičné cvičenia
Beh
- Rýchly beh do 20 m po priamej alebo slalomovej dráhe s predbiehaním
a preskakovaním nízkych prekážok.
- Beh na vytrvalosť.
- Beh striedavý až do 12 minút (i v teréne).
Cvičenia s krátkym švihadlom
- Preskoky jednonož, striedaním nôh, znožmo.
Cvičenia s dlhým švihadlom
- Podliezanie a preskakovanie napnutého švihadla.
- Podbiehanie krúžiaceho švihadla.
Cvičenie s využitím lana
- Preťahovanie družstiev približne rovnakej výkonnosti.
Cvičenie s plnou loptou 1 – 1,5 kg
- Nosenie, prenášanie, gúľanie a podávanie na mieste i v pohybe.
Cvičenie s využitím lavičky
- Cvičenie rovnováhy a celkovej obratnosti.
- Chôdza, beh, lezenie so sprievodnými pohybmi rúk a nôh, so zmenami postojov
a polôh i s nosením ľahkého predmetu.
- Výskoky, zoskoky jednonožmo i znožmo.
- Vystupovanie, vyliezanie a vybiehanie na šikmo zavesenú lavičku (sklon asi 30°)
s obmenami.

Cvičenie na rebrinách
- Vystupovanie a zostupovanie, vyliezanie a zliezanie.
- Výskoky a zoskoky.
Cvičenie s použitím debny ako prekážky
- Preliezanie, prebiehanie a preskakovanie jednotlivých dielov debny.
- Vystupovanie a výskoky na debnu z 3 až 4 dielov a zoskoky na pružnú podložku.
Jazda na kolobežke
- Cvičenia rovnováhy.
- Nácvik rýchlosti.
Jazda na trojkolke
- Nácvik pedálovania.
- Cvičenie rýchlosti.
Prípravné cvičenia
- Prostné cvičenia zamerané na rozvíjanie pohybovej koordinácie a techniky pohybu, na
pretiahnutie a posilnenie svalových skupín a udržanie pohybového rozsahu v chrbtici
a v kĺboch.
Rytmická gymnastika a tanec
- Rytmizovaná chôdza a beh. - Rytmizácia jednoduchých pohybov rúk, nôh i trupu podľa
riekaniek, piesní
a hudobného sprievodu.
- Jednoduché pohybové vyjadrenie hudobných pojmov: ticho- silno, pomaly – rýchlo,
nízko – vysoko.
- Prísunný krok, poskočný krok, cval stranou.
Akrobacie
- Zo sedu pádom vzad, ľah vznesmo, stoj na lopatkách s oporou v bokoch – ľah
vznesmo, pádom späť do sedu.
- Z drepu spojného, predpažiť- kotúľ vpred do drepu spojného, predpažiť.
- Kotúľ vpred a výskok prehnuto do stoja.
- Kotúľ vpred na zvýšenej podložke.
- Kotúľ vzad na mierne šikmej podložke.
Atletika
- Rýchly beh na 30 – 50 m.
- Skok do diaľky z miesta s odrazom znožmo a z rozbehu.
- Hod loptičkou horným oblúkom do diaľky a na cieľ.
Základné činnosti športových hier
- Nadhadzovanie a chytanie lopty na mieste i v chôdzi.
- Dribling na mieste.
- Podávanie lopty.
- Prihrávka obojruč trčením.
- Vrchná prihrávka jednoruč.

- Vrchné chytenie obojruč.
Plavecký výcvik
PROCES
Postupne rozvíjame prirodzenú pohyblivosť, obratnosť, estetický pohybový prejav a rytmické
cítenie vo vzťahu k priestoru a času.
Vytvárame predpoklady k správnemu držaniu tela a predchádzame funkčným nedostatkom
pohybového systému. Žiaci si osvojujú špeciálnu obratnosť, kĺbovú pohyblivosť, odrazové
schopnosti, pružnosť a rovnováhu.

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Jazyk a komunikácia
ISCED 1
3.
5
6

CIELE
– Rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči žiakov a spresňovať zmyslové vnímanie,
– poznávať ďalšie hlásky a príslušné písmená, čítať jednoduché vety pozostávajúcich
z jednoslabičných a dvojslabičných slov,
– poznávať vetu, slovo, slabiky, hlásky, písmená,
– vytvárať zručnosť členiť krátke jazykové prejavy na vety, vety rozkladať na slová,
– rozvíjať grafomotorické zručnosti,
– obohacovať a spresňovať slovnú zásobu žiakov a vzbudiť záujem o detskú literatúru.

OBSAH
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
Písanie
Opakovanie, zdokonaľovanie prebraných písmen z 2. ročníka.
Písanie nových písmen: dz, dzs, q, x, y, w.
Písanie slabík a krátkych slov zloţených z osvojených písmen.
Písanie písmen malej a veľkej abecedy.
Spájanie písmen do slabík, slov.
Rozlišovanie dĺţky samohlások a spoluhlások v písomnom prejave napr. kerek – kerék;
torok – török; hal – hall, megy – meggy.
Písanie interpunkčných znamienok: bodka, čiarka, otáznik, výkričník.
Písanie krátkych viet.
Písanie viet s veľkým začiatočným písmenom.
Písanie s veľkým začiatočným písmenom vlastné mená osôb.
Odpisovanie krátkeho, jednoduchého písaného textu.
Prepisovanie jednoduchých viet z tlačeného do písaného písma.
Diktát jednoduchých slov a krátkych viet.

KOMUNIKÁCIA A SLOH
Nácvik a spresňovanie správnej a zreteľnej výslovnosti.
Poznávanie, rozlišovanie viet, slov, slabík, hlások.
Členenie krátkych jazykových prejavov na vety a vety na slová.
Tvorenie odpovedí na otázky.
Formulovanie želania, prosby, poďakovania, blahoželania, stručne oznamovať krátke
správy (s pomocou učiteľa).
Ústne opísať niektoré známe predmety, činnosti osôb, zvierat, pomocou jednoduchých viet
opísať svoje skúsenosti, zážitky.
ČÍTANIE A LITERATÚRA
Technika čítania
Opakovanie, spresňovanie čítania písmen z 2. ročníka.
Poznávanie a čítanie ďalších spoluhlások: dz, dzs, q, x, y, w.
Čítanie písanej a tlačenej abecedy.
Čítanie slabík s krátkymi a dlhými samohláskami a spoluhláskami.
Čítanie slov rôzneho slabikového zloženia.
Čítanie slov s výskytom dlhých spoluhlások napr. hall, áll, kettő, reggel, meggy,
hosszú, pöttyös, könnyű.
Čítanie jednoduchých viet s porozumením.
Tvorenie slovných odpovedí na otázky z obsahu prečítaného textu.
Literárna výchova
Počúvanie, čítanie literárnych textov.
Rozprávanie, prednes a dramatizácia literárnych textov.
Prednes, memorovanie krátkych rečňovaniek, básničiek.
Vymenovanie postáv vystupujúcich v rozprávkach a poviedkach.
Orientácia v deji literárnych textov.

PROCES
Jazyková komunikácia
Písanie
Úlohou písania je ďalej zdokonaľovať rukopis žiakov a nacvičiť nové písmená. Naučiť žiakov
písať so správnym poradím písmen krátke známe slová, ktoré sa píšu tak, ako sa vyslovujú.

Viesť žiakov k sebakontrole, v potrebnej miere spájať jazykovú a grafickú stránku písania.
Vytvárať zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto pri písaní a
dbať na úpravu písaného textu.
Komunikácia a sloh
Pokračovať vo výcviku vyjadrovania osobných a spoločenských skúseností v krátkych
hovorených prejavoch. Je potrebné postupne a systematicky obohacovať a spresňovať slovnú
zásobu žiakov. Pri rozprávaní, dramatizácii dbať na správnu výslovnosť, správne dýchanie, na
hlasovú moduláciu a artikuláciu.

Čítanie a literárna výchova
Je dôležité dôkladne nacvičovať slová výskytom spoluhlások dz, dzs, q, x, y, w, ktoré sa v
maďarskom jazyku vyskytujú len zriedkavo. Je naďalej dôležité rozvíjanie fonematického
sluchu žiakov. V treťom ročníku je potrebné automatizovať presné poznávanie písmen
abecedy a ich pevné spojenie s hláskami, ktoré označujú. Postupne vytvárať zručnosť u
žiakov plynule a presne čítať slabiky, jednoduché slová. Nacvičovať čítať správne, plynule a s
porozumením jednoduché vety v krátkych, primerane náročných textoch.
V rámci literárnej výchovy je dôležité prebúdzať u žiakov záujem o detskú literatúru
spoločným čítaním z čítanky, predčítaním z detských kníh a časopisov, viesť žiakov k pokusu
o samostatné čítanie vo voľnom čase. Vychovávať žiakov k čítaniu, počúvaniu, prednesu,
rozprávaniu a dramatizácii literárnych diel.
Počas školského roka sa odporúča navštíviť aspoň 2 filmové alebo divadelné predstavenia pre
deti.

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Jazyk a komunikácia
ISCED 1
3.
3
4

CIELE
V úvodnom ústnom kurze sa kladie dôraz na počúvanie s porozumením so zabudovaním tzv.
tichého obdobia, kedy vyjadrovacia schopnosť žiakov nie je na požadovanej úrovni, ale radi
sa zapájajú do rôznych hrových rečových činností, preto v tomto období je prípustné reagovať
na povely a pokyny učiteľa pohybom. Táto etapa sa vhodne využíva na rozvoj neverbálnej
komunikácie. Od začiatku osvojovania rečových zručností prebieha nácvik správnej
artikulácie a spisovnej výslovnosti.

OBSAH
Počúvanie s porozumením
Porozumenie bežných povelov a pokynov, (Pozor!, Vstaň/te!, Sadni/te si!, Poď/te sem!,
Choď/te na miesto!, Prines/te!, Odnes/te!, Pozri/te!, Pozri/te si!, Ukáž/te!, Hovor/te!,
Opakuj/te!, Povedz/te!, (Za)Spievaj/te!, Odloţ/te!, Odpovedaj/te!, (Na)Kresli/te!,
Na(Maľuj/te!, Pracuj/te!, Otvor/te!, Zatvor/te!, Dávaj/te pozor!), pozdravov (Dobrý deň!
Dobrý
večer! Dobrú noc! Ahoj! Dovidenia! Bozkávam!), zdvorilostných prejavov (Prosím ťa/prosím
vás,
Ďakujem!, Prepáč/prepáčte!, Pomôž/Pomôžte...).
Vnímanie a globálne porozumenie prejavu učiteľa.
Globálne porozumenie veľmi krátkej rozprávky, ktorá má obdobu aj v maďarčine.
Porozumenie otázok učiteľa.
Ústny prejav
Správna výslovnosť a artikulácia hlások, najfrekventovanejších slov.
Používanie zámen (osobné: ja, ty, on, ona, my, oni, ukazovacie: ten, tá, to, tie, opytovacie:
kto, čo, aký, aká, aké).

Používanie

zdvorilostných

fráz

primerane

situácii

(pozdravy:

Ahoj!

Bozkávam!,

poďakovanie:
Ďakujem!, prosba: Prosím ťa/prosím vás, Pomôž/Pomôžte, ospravedlnenie: Prepáč/prepáčte!).
Predstavovanie sa (Volám sa...), poďakovanie sa za pomoc (Ďakujem!).
Reprodukovanie jednoduchých viet, ktoré žiaci majú poznať spamäti.
Ovládanie naspamäť jednoduchých piesní a básní určených na memorovanie.
Opakovanie krátkych viet po učiteľovi.
Vymenovanie členov rodiny.
Tvorenie jednoduchých viet o škole a rodine s pomocou na základe otázok.
Tvorenie jednoduchých krátkych viet o známom obrázku s pomocou na základe otázok.
Usmerňovaný rozhovor
V rámci precvičenej témy tvorenie odpovedí na otázky s pomocou.
Riešenie štandardných sociálnych situácií primeraných veku a postihnutiu žiakov v rámci
komunikačných tém:
Osobné údaje a rodina (členovia rodiny: rodičia – otec, mama, súrodenci – brat, sestra,
slovenská podoba svojho mena, chlapec, dievčatko, ujo, teta),
Dom a domov (dom, byt, miestnosti – izba, kuchyňa, spálňa, kúpeľňa),
Cestovanie (dopravné prostriedky: auto, bicykel, autobus, vlak),
Starostlivosť o zdravie a telo (časti tela: hlava, telo, ruka, noha),
Škola a trieda (budova - škola, trieda, predmety – tabuľa, lavica, stolička, žiak, žiačka, pán
učiteľ, pani učiteľka, farby: červená, biela, modrá, zelená, žltá, čierna, čísla do 10),
Obchod/nakupovanie (kultúra nakupovania: Prosím si..., Ďakujem., peniaze, základné
potraviny, počet: 0-10),
Počasie, kalendár (ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima, aktuálne počasie: slnko, dážď, sneh,
sviatky: Mikuláš, Vianoce, Nový rok, Veľká noc, prázdniny),
Príroda, ročné obdobia (domáce zvieratá – pes, mačka, sliepka, kohút, kôň, zajac, rastliny:
ovocie , zelenina, strom, kvet).
Jazykové prostriedky
Osvojenie základných vetných modelov:
- Pomenovanie osôb, zvierat a vecí.
Kto je to? Čo je to? To je chlapec. To je mačka. To je auto.

- Činnosti osôb, zvierat.
Čo robí Katka? Čo robí kohút? Katka kreslí. Kohút kikiríka.
- Činnosti vzťahujúce sa na 1. a 2. gramatickú osobu.
Čo robím? Čo robíš? Ja sedím. Ty maľuješ.
- Vlastnosti osôb, zvierat a vecí.
Aký/Aká/Aké je....? Peter (ten) je malý. Zošit (ten) je modrý. Katka (tá) je milá. Kniha (tá) je
nová. Dievčatko (to) je pekné. Mačiatko (to) je malé. Auto (to) je nové.

PROCES
V začiatočnej etape sa považuje za optimálnu taká metóda, ktorá modeluje prirodzenú
komunikáciu, podnecuje záujem žiakov o ďalšie oblasti spoločenského života. Spája sa
rečová činnosť s pohybom, v úvodnom ústnom kurze sa vyučuje audiovizuálnou štruktúrno–
globálnou metódou spojenou s lingvomotorickou metódou. Vo výchovno-vzdelávacom
procese sa efektívne využívajú aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania.
Pri plánovaní a príprave sa odporúča využívať materiálno-technické prostriedky pre
vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre základné školy s vyučovacím
jazykom maďarským, odbornú literatúru z oblasti vyučovania slovenského jazyka, slovenskej
literatúry a cudzích jazykov, literatúru pre deti a mládež, detské a mládežnícke časopisy,
služby školských a obecných knižníc.
V edukačnom procese treba dbať o to, aby náročnosťou učebného obsahu a nevhodnými
edukačnými technikami sa nevytvárala psychická bariéra pri používaní slovenského jazyka.
Odporúča sa striedať kontrolované, čiastočne kontrolované a nekontrolované techniky
výučby. Z organizačných foriem sa odporúča frontálna a individuálna práca so žiakmi.

Predmet: Vecné učenie
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Príroda a spoločnosť
ISCED 1
3.
1
1 +1

CIELE
- Prehĺbiť a spresniť jednoduché prírodovedné a spoločenskovedné poznatky žiakov,
- spresniť zručnosť žiakov orientovať sa v blízkom okolí obce,
- spresniť predstavu o roku a ročných obdobiach,
- poznať a vedieť pomenovať vybrané zvieratá a rastliny,
- učiť sa aktívne chrániť prírodu,
- oboznamovať sa s rozličnými druhmi práce dospelých,
- naďalej u žiakov upevňovať hygienické návyky, najmä starostlivosť o osobnú čistotu.
OBSAH
Orientácia v priestore
Širšie okolie školy
Poznávanie významných objektov v okolí školy (blízke alebo vzdialené miesto), určovanie
ich polohy smerom od školy (vpravo, vľavo, blízko, ďaleko).
Ústny opis cesty do školy.
Osvojenie si názvov niektorých ulíc a námestí.
Určenie polohy mestského, obecného úradu.
Obec a jej okolie
Pozorovanie okolia obce z vyvýšeného miesta.
Členitosť krajiny v okolí obce (údolie, rovina, úbočie, kopec, pohorie).
Názvy miestnych tokov, rybníka, kopca.
Určovanie polohy vzdialenejších miest z vyvýšeného stanoviska.
Poznávanie názvov najbližšieho mesta, dediny.
Opis cesty do susedného mesta, dediny.
Orientácia v čase
Kalendár
Začiatok kalendárneho a školského roka.
Pomenovanie dní v týždni, mesiacov a ročných období.
Porovnávanie časových jednotiek – hodina, deň, týždeň, mesiac, rok.
Určovanie celých hodín a polhodín.
Správne určovanie časti dňa.
Kalendár prírody
Celý rok žiaci pravidelne robia záznamy o počasí.
Uvedomovanie si zmien počasia v priebehu ročných období.
Vplyv zmien teploty počas roka na život v prírode.

Pozorovanie východu a západu slnka.
Určovanie svetových strán: východ, západ, sever, juh.
Poznávanie fáz mesiaca (pribúdanie, spln, ubúdanie).
Príroda na jeseň
Zber plodov v sade, v záhrade, na poli.
Poznávanie rôznych druhov zeleniny.
Triedenie zeleniny podľa častí, pre ktoré sa pestujú (koreň, stonka, list, plod).
Poznávanie spôsobov konzervovania ovocia a zeleniny.
Domáce zvieratá
Prehlbovanie poznatkov o domácich zvieratách – mačka, pes, králik.
Poznávanie ich vzhľadu a spôsobu života.
Bližšie poznávanie kravy, ovce, kozy, koňa, kury domácej, holuba domáceho.
Význam chovu domácich zvierat.
Zdravie a choroba
Upevňovanie návykov osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie.
Vonkajšie časti ľudského tela, zmyslové ústroje – zrak, sluch, starostlivosť o ne.
Poznávanie práce lekárov a zdravotných sestier na stredisku, v nemocnici.
Pohotovostná služba, lekáreň. Pojmy: predpis a lieky.
Praktické meranie teploty. Vyjadrovanie pocitovej nevoľnosti alebo bolesti.
Ochrana pred nákazou.
Ošetrenie odreniny.
Príroda v zime
Poznávanie pojmov mráz, sneh, ľad.
Pozorovanie vody, snehu a ľadu za mrazu v prírode a v teplej miestnosti.
Spoločné a rozdielne vlastnosti snehu a ľadu (biely, priezračný, hladký, tvrdý, klzký, sypký,
studený, teplom sa topí).
Bezpečnosť cestnej premávky
Poznávanie základných pravidiel správania chodcov na vozovke.
Poznávanie najdôležitejších dopravných značiek pre chodcov a cyklistov.
Umiestnenie dopravných značiek.
Poznávanie dopravných prostriedkov, ktoré sa pohybujú po zemi, vo vode a vo vzduchu.
Technika a výroba
Stavba domu
Poznávanie pracovníkov, ktorí pracujú na stavbe domu.
Poznávanie a rozlišovanie stavebných materiálov (tehly, tvárnice, panely, cement, vápno,
piesok).
Stroje na stavbe – miešačka, žeriav, bager, dopravný pás a akú prácu vykonávajú.
Rozlišovanie rôznych druhov budov (podľa veľkosti, počtu poschodí, spôsobu stavby, účelu).
Požiarnici
Oboznamovanie sa so zásadami bezpečnosti pri kúrení, varení a svietení.
Príčiny požiaru, hlásenie požiaru. Práca požiarnikov.

V pekárni
Poznávanie, z čoho a ako sa vyrába pečivo (múka, cesto, miesenie, kysnutie, tvarovanie,
pečenie). Rozprávanie o výrobe pečiva.
Rodina a spoločnosť
Rodina a príbuzní
Poznávanie ďalších príbuzenských vzťahov: teta, strýko, bratranec, sesternica.
Vedenie žiakov k chápaniu úlohy rodiny, k úcte a vážnosti vo vzťahu k rodičom.
Pracujúci
Rôzne druhy prác v poľnohospodárstve, v továrni, v obchode, na pošte, v službách, v doprave,
v zdravotníctve (u obvodného lekára, u zubného lekára, v lekárni).
V obchode
Poznávanie rozdielu v spôsobe nákupu v obchode s predavačmi a v samoobsluhe.
Nákup tovaru, zisťovanie ceny výrobku, požiadanie o tovar.
Hra na obchod (meranie, váženie, platenie).
Poznávanie platidiel: 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €.
Príroda na jar a v lete
Pozorovanie práce dospelých v záhrade, v sade a na poli.
Pomenovanie vykonávaných činností, používaných nástrojov a strojov, vysvetľovanie ich
použitia.
Sadenie semien, pozorovanie ich klíčenia a rastu v kútiku živej prírody alebo na záhone.
Poznanie podmienok potrebných pre správny rast rastlín (svetlo, teplo, voda).
Pozorovanie kvitnutia ovocných stromov v sade, opeľovanie kvetov hmyzom.
Spoznávanie lesa a lesných rastlín: ihličnaté a listnaté stromy, malinčie, jahody.
Oboznamovanie sa s najbežnejšími hubami.
Poznávanie niektorých jedovatých rastlín a ich plodov.
Pozorovanie života zvierat na jar a v lete (stavanie hniezd pre vtákov, liahnutie mláďat).
PROCES
Žiaci si upevňujú návyky osobnej hygieny. Učia sa o význame osobnej hygieny a čistoty
prostredia pre zdravie. Udržujú čistotu prostredia a svojho odevu a obuvi. Učia sa, ako sa
majú správať v zdravotnom stredisku. Ošetrujú odreniny čistením rany a priložením
rýchloobväzu. Učia sa, ako sa majú správať pri čakaní na verejné dopravné prostriedky, pri
nakupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní. Riešia jednoduché dopravné situácie na cvičnej
stolnej križovatke alebo dopravnom koberci.

Predmet: Matematika
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Matematika a práca s informáciami
ISCED 1
3.
4
4

CIELE
- Opakovať a prehĺbiť učivo z 2. ročníka,
- vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 20,
- vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy,
- osvojiť si násobenie číslom 2,
- vedieť rysovať úsečku pomocou pravítka a vyznačovať jej krajné body,
- vedieť určiť body, ktoré ležia a neležia na danej úsečke.
OBSAH
ARITMETIKA
Numerácia v obore 10 až 20
Vymenovanie radu názvov čísel.
Určovanie počtu predmetov počítaním po jednej.
Priraďovanie skupiny predmetov k číslu.
Čítanie a písanie číslic.
Určovanie rádu čísel- jednotky, desiatky.
Usporiadanie čísel, porovnávanie čísel.
Zápis pomocou znakov =, <, >, číselná os.
Riešenie jednoduchých nerovníc typu a < 20 postupným dosadzovaním.
Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel.
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ
1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ.
Príklady typu:
10 + 7 = 17 17 – 7 = 10
13 + 4 = 17 17 – 4 = 13
2. Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20:
- upevňovanie spojov spamäti,
- riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie.
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ
1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ. Príklady typu:
9 + 5 = 14
14 -5 = 9
2. Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20 :
- upevňovanie pamäťového sčítania a odčítania,
- vzťahy: o n viac, o n menej,
- riešenie jednoduchých slovných úloh.

Úvod do násobenia v obore do 20
1. Znak . (krát).
2. Súčin prirodzených čísel ako opakované sčítanie.
3. Násobilka 2 – pamäťový nácvik.

GEOMETRIA
Bod, úsečka
1. Bod, vyznačovanie bodov, označovanie bodov veľkými tlačenými písmenami.
2. Úsečka, krajné body úsečky. Označovanie úsečky pomocou jej krajných bodov.
Vyznačovanie úsečky, rysovanie úsečky pomocou pravítka.
Vyznačovanie bodov, ktoré na danej úsečke ležia, neležia.
PROCES
K tomu, aby žiak vedel sčítať/odčítať príklady typu 15 + 4, 19 -5, má vedieť rozložiť číslo na
desiatku a jednotky, má vedieť sčítať/odčítať jednociferné číslo a sčítať desiatku a
jednociferné číslo. Ak to žiaci zvládnu, počtové výkony robia bez zápisu rozkladu. Pri
utváraní matematických poznatkov prihliadame na intelektové schopnosti žiakov a preto sa vo
väčšej miere opierame o názor a o ich manipulačnú účinnosť. K zovšeobecneniam dochádza
na základe riešenia viacerých konkrétnych príkladov. Pri rozvíjaní matematickej zručnosti
žiakov treba učivo precvičovať viackrát.

Predmet: Pracovné vyučovanie
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Človek a svet práce
ISCED 1
3.
3
1+1

CIELE
- Upevňovať zručnosti získané z predchádzajúcich ročníkov,
- udržiavať poriadok na pracovnom stole,
- zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu,
- rešpektovať požiadavky hygieny a bezpečnosti práce.

OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Osobná hygiena.
Prehlbovanie zdravotných a hygienických návykov.
Oboznamovanie sa s významom otužovania, vhodného obliekania podľa ročných období.
Práce v domácnosti
Umývanie ovocia a zeleniny pred použitím.
Balenie jedla na desiatu.
Hygiena v domácnosti.
Umývanie, utieranie a odkladanie riadu.
Čistenie kovových častí nábytku a bytového zariadenia.
Príprava pokrmov
Nákup najzákladnejších potravín (chlieb, pečivo, mlieko).
Nalievanie mlieka do hrnčeka.
Umývanie zemiakov.
Šitie
Odmeranie nite, navliekanie do ihly navliekačom i bez neho, robenie uzla.
Šitie predným stehom na páse kartónu, látky, s vyznačenými bodmi a spojnicami.
Obnitkovávací steh.
Porovnávanie vlastností tkaniny a papiera.
Práce v dielni
Práce s drobným materiálom
Zdokonaľovanie praktických činností z predchádzajúcich ročníkov.
Využívame drievka, handričky, škatuľky, korok, papier, špagáty, vyfúkané vajíčka na výrobu
hračiek, ozdôb a darčekov.
Navliekanie, skladanie mozaiky, práca s plodmi a prírodným materiálom (slama, listy, šišky,
gaštany, konáriky zo stromov, ryža, plody slnečnice a iné).

Modelovanie
Miesenie, vaľkanie, stláčanie, pridávanie, odoberanie, ohýbanie, delenie na časti, sušenie,
varenie modelovacieho materiálu, používanie formičiek.
Poznávanie vlastností rozličných materiálov, porovnávanie rozdielov medzi nimi.
Výroba drobných úžitkových predmetov.
Montážne a demontážne práce
Zostavovanie jednoduchých modelov z konštrukčnej stavebnice vyrobenej z plastu (spájanie
súčiastky pomocou matíc a skrutiek, rôznych typov pásikov, spojovacích dosiek) a z
kartónových stavebnicových častí (rozlišovanie modelov).
Vytváranie priestorových modelov (vozík, nábytok, veža a iné).
Oboznámenie sa s jednotlivými súčasťami stavebnice a s predlohami.
Práce s papierom a kartónom
Vytrhávanie podľa jednoduchého predkresleného vzoru. Nalepovanie vytrhávaných obrazcov.
Vystrihovanie podľa predkresleného jednoduchého vzoru, nalepovanie vystrihovaných
obrazcov. Zostavovanie viacfarebných vzorov.
Používanie lepiaceho papiera. Natieranie papiera lepidlom a nalepovanie.
Prekladanie, skladanie, stláčanie, strihanie, rezanie a meranie papiera a tenkého kartónu.
( Obal na knihy, záložka, hračky, pohárik, lastovička, vrtuľka, lietadlo, maska na karneval,
ozdoby)
Pestovateľské práce
Ošetrovanie izbových rastlín – opakovanie a prehlbovanie činností z predchádzajúcich
ročníkov.
Presádzanie izbových rastlín.
Rozmnožovanie rastlín stonkovými a listovými odrezkami.
Zisťovanie podmienok pre život rastlín porovnávaním (voda, svetlo, vzduch, teplo, pôda).
Práca s klíčidlom (hrach, obilie, zemiaky).
Pestovanie trvaliek (pivónie, králiky, nevädze): kyprenie, pletie, polievanie.
Zbieranie liečivých rastlín podľa miestnych podmienok (správne trhanie, sušenie,
uskladňovanie).
Pestovanie šalátu: sejba do debničiek, sadenie, ošetrovanie počas vegetácie, zber.
Pestovanie hrachu, reďkovky, fazule.

PROCES
Snažíme sa o zdokonaľovanie praktických činností, ktoré si osvojili v predchádzajúcich
ročníkoch. Zameriavame sa na kombináciu rozličného materiálu, sledovanie správneho
pomeru veľkosti a ladenia farieb. Žiaci sa učia používať správne názvy nástrojov a stavebnice.
V praktických činnostiach sa oboznamujú s vlastnosťami papiera a kartónu – hrúbkou,
akosťou povrchu, pevnosťou, pružnosťou, vplyvom vody, nasiakavosťou. Porovnávajú rôzne
druhy papiera a zostavujú si z nich zbierku.

Predmet: Výtvarná výchova
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Umenie a kultúra
ISCED 1
3.
1
1

CIELE
- Rozvíjať detskú predstavivosť dejovými a figurálnymi námetmi zo života detí,
- rozvíjať zmysel pre vystihnutie proporčných vzťahov,
- rozvíjať elementárny zmysel pre priestor,
- rozvíjať zmysel pre krásu prírody a vzťah k životnému prostrediu.

OBSAH
Výtvarné osvojovanie skutočnosti
Tematické práce
Námety zo života detí na základe vlastných zážitkov a rozprávania.
Dejové a figurálne námety, nadväzujúce na úlohy predchádzajúcich ročníkov smerujú k
rozvoju detskej predstavivosti.
Približné vystihnutie proporčných vzťahov.
Výtvarné rozprávanie.
Zobrazovanie prírodných a umelých foriem
Vyhľadávanie a výtvarné dotváranie prírodných materiálov na základe fantázie – reliéfne
(odtlačky alebo odlievanie do sadry) alebo voľné útvary – napr. strašiak v poli a podobne
formou kolektívnych aj samostatných prác).
Veci, ktoré slúžia človeku. Objavovanie a pozorovanie tvarov, vecí z hľadiska ich úžitku a
materiálu. Pokusy o kresbové a farebné vyjadrovanie tvarovo aj farebne výrazných predmetov
(detské hračky, žehlička, visiaci zámok a iné).
Výtvarné hry a dekoratívne činnosti.
Hry s farbou
Rozpíjanie, zapúšťanie do mokrého podkladu, napr. krajina, obloha.
Hra s náhodou, ktorú možno výtvarne využiť – dotváranie farebnej škvrny na základe
predstáv a podobne. Kontrast svetlých a tmavých farieb ako výrazový prostriedok na
vystihnutie nálady (kontrast svetlej a tmavej krajiny a naopak).
Poznávanie výrazových vlastností svetlej a tmavej plochy.
Rozdelenie rozlične širokých svetlých a tmavých pásov (napr. vzory na textil) rozširovaním a
narastaním, nie vyplňovaním.
Priestorové vytváranie
Rozvíjanie elementárneho zmyslu pre priestor. Modelovanie jednoduchej skutočnosti a
vyjadrovanie predstáv na základe fantázie (napr. rozprávkové postavy).
Rozvíjanie elementárneho zmyslu pre priestor a súvislosti s poznávaním životného prostredia.

Hra s vytváraním priestoru z najbližšieho okolia dieťaťa na pieskovom stole, pieskovisku
(tvarovanie kopcov, údolí, koryta rieky a pod.) s využitím stavebnicových makiet domov a
stromov.
Dekoratívne práce
Pomocou jednoduchých techník tlače (odtlačky prírodnín, zvitku papiera, vyrobených
tlačidiel – zemiak, guma, pokrčený papier) rozvíjať zmysel pre rytmus a tvorivé radenie
prvkov. V dekoratívnych kompozíciách môžeme využiť rôzne vystrihovačky, koláže a
mozaiky.
Výtvarná kultúra.
Ukážky ilustrácií z kníh pre deti z predchádzajúceho ročníka rozširovať o ďalšie.
Čo vyjadrujú farby, napr. modrá (obloha, voda), červená (oheň, ruža), zelená (tráva, les), žltá
(slnko, obilie) a podobne.
PROCES
Pri ilustráciách kníh postupujeme od jednoduchého opisu obrázka k opisu jednotlivých
postáv, k vyjadreniu priestoru (vzdialenosti). Pri plošných prácach dbáme na dôsledné
pokrytie plochy. Upozorňujeme deti na možnosti vytvárania odtieňov zmenou prítlaku.
Využívame možnosť terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných činností
spätých s emocionálnym prežívaním žiakov.

Predmet: Hudobná výchova
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Umenie a kultúra
ISCED 1
3.
1
1

CIELE
- Prehĺbiť základné hudobné návyky, ktoré žiaci získali v predchádzajúcich ročníkoch,
- osvojiť si ďalšie piesne zborovým a skupinovým spevom,
- prehĺbiť sluchové vnímanie a obohatiť citový život žiakov,
- podporovať spontánnu detskú kreativitu.
OBSAH
Osvojovanie ďalších piesní zborovým a skupinovým spevom.
Práca v skupine pri vytváraní inštrumentálnych sprievodov, výber najvhodnejšieho sprievodu
(dvojtónového).
Piesne na spev žiakov – podľa učebných osnov HUV školy
Piesne na počúvanie – podľa učebných osnov HUV školy
Počúvanie skladieb – podľa učebných osnov HUV školy
Hudobno – pohybové hry – podľa učebných osnov HUV školy

PROCES
Žiakov vedieme slovom, melódiou a rytmom k jednoduchému samostatnému prejavu vo
všetkých zložkách hudobnej výchovy. Pomáhame im a spolupracujeme s nimi podľa ich
schopností a celkového charakteru triedy tak, aby hudba a spev v nich vyvolávali radosť,
kladné emócie a snahu uplatniť svoje schopnosti.

Predmet: Telesná výchova
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Ročník
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň

Zdravie a šport
ISCED 1
3.
2
2

CIELE
- Podporovať a sústavne rozvíjať záujem o pohybovú aktivitu,
- pestovať v žiakoch hygienické návyky a kladný vzťah k pohybu, k cvičeniu a športu,
- rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť
- uplatňovať osvojené základné povely a určené poradové cviky.
OBSAH
Poradové cvičenia
- Upevnenie pasívne osvojených základných povelov z nižších ročníkov.
- Nástup družstva do radu, dvojradu, zástupu a dvojstupu.
- Obraty na mieste.
Kondičné cvičenie
Cvičenia s využitím behu
- Rýchly beh do 20 m po priamej alebo slalomovej dráhe so zmenami smeru s predbiehaním a
preskakovaním nízkych prekážok.
- Vytrvalostný beh postupne až do 12 minút podľa individuálnych možností žiakov.
- Beh vzad.
Cvičenia s krátkym švihadlom
- Opakované preskoky znožmo, jednonož, striedavonož, so zameraním na techniku a
vytrvalosť.
- Preťahovanie vo dvojiciach.
Cvičenia s dlhým švihadlom
- Preskoky krúžiaceho švihadla.
Cvičenia s využitím lana
- Preťahovanie družstiev i po rýchlom uchopení lana z rôznych polôh.
Cvičenie s plnou loptou 1 – 2 kg
- Nosenie, prenášanie, gúľanie a podávanie na mieste i v pohybe.
- Súťaživé štafety.
Cvičenie s využitím lavičky
- Precvičovanie osvojených pohybových zručností a ich ďalší rozvoj na doske i kladinke
lavičky (sklon lavičky asi 45°).
- Dvíhanie a nosenie lavičky.
Cvičenie na rebrinách
- Precvičovanie osvojených pohybových zručností z nižších ročníkov.

- Zoskoky zo 4. priečky na pružnú podložku.
Cvičenie s použitím debny ako prekážky
- Vystupovanie a výskoky na debnu a zoskoky na pružnú podložku.
- Rýchle preskoky odrazom jednonož medzi jednotlivými dielmi debny položenými na zemi.
Cvičenie na rebríku
- Vystupovanie, zostupovanie, vyliezanie a zliezanie na zvislom a šikmom rebríku.
Šplh na tyči
- Šplh s prírazom.
- Spúšťanie na tyči rúčkovaním.
Prípravné cvičenia
- Prostné cvičenia jednotlivca zamerané na rozvíjanie základnej pohybovej koordinácie
a techniky pohybu v kĺboch a chrbtici.
- Prípravné cvičenia jednotlivca s náradím – s tyčou.
Rytmická gymnastika a tanec
- Rytmizovaná chôdza, beh s využitím priestoru a zmenami v tempe.
- Prísunný krok so zmenami v tempe.
- Využitie nacvičených tanečných prvkov miestnych ľudových tancov.
- Polkový krok.
Akrobacie
- Zo stoja na lopatkách oporou v bokoch – pádom vpred skrčmo.
- Kotúľ vpred.
- Kotúľ vpred opakovane, posledný zakončený skokom prehnuto do stoja, vzpažiť.
- Kotúľ vpred na zvýšenej podložke (2 diely debny).
- Kolíska vzad z rôznych postojov a polôh.
- Kotúľ vzad do vzporu drepmo i opakovane.

Atletika
- Rýchly beh na 30 – 50 m s preskakovaní nízkych (20 cm) pravidelne rozostavaných
prekážok.
- Vytrvalostný beh do 12 minút.
- Skok do diaľky skrčmo z rozbehu.
- Hod loptičkou do diaľky a na cieľ.
Základné činnosti športových hier
- Precvičovanie osvojených pohybových zručností z nižších ročníkov v zmenených,
náročnejších podmienkach.
- Podávanie lopty na mieste i v pohybe.
- Dribling v pohybe pravou i ľavou rukou.
- Prihrávka obojruč trčením na mieste v dvojiciach alebo proti stene.
- Odbitie lopty obojruč o zem na mieste a prihrávka obojruč trčením v dvojiciach.
Drobné pohybové hry

Formovanie kladných vlastností.
- Loptové hry zamerané na hádzanie, chytanie a hry spojené s rýchlym behom.
- Hry na snehu, na ľade.
Turistika
- Chôdza a beh v teréne k cieľu vzdialenému 1,5 km. Prekonávanie terénnych prekážok.
Vybiehanie a zbiehanie krátkeho svahu. Preliezanie a podliezanie prekážky. Cvičenie
rovnováhy na prírodných prekážkach. Dvíhanie a nosenie ľahkých predmetov.
- Hádzanie, vrhanie predmetu do diaľky, do výšky, na cieľ. Preťahovanie vo dvojiciach a
pretláčanie v skupinách.
PROCES
Žiaci si osvojujú a zdokonaľujú základy techniky pohybových činností, rozvíjajú prirodzenú
pohyblivosť a obratnosť, osvojujú si estetický pohybový prejav. Vytvárame predpoklady k
správnemu držaniu tela. Rozvíjame u žiakov rýchlosť, vytrvalosť, pohybovú silu a obratnosť.
Zdokonaľujú si základné herné zručnosti s loptou.

Prierezová téma: OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

Charakteristika
Ťažisko zavedenia prierezovej témy je vo formovaní a rozvíjaní sociálno-emočných,
kognitívnych a behaviorálnych zručností s eminentným dôrazom na formovanie sebaidentity,
sebauvedomenia, zdravého sebahodnotenia a sebadôvery a rozvoj komunikačných
a kooperatívnych zručností nevyhnutných pre dobré medziľudské vzťahy v škole, v rodine, vo
vrstovníckej skupine, v partnerstve aj na pracovisku využívaním efektívnych riešení
konfliktov, asertívneho presadzovania svojich názorov, eliminovania predsudkov
a stereotypov v smere väčšieho rešpektovania a multikulturnej tolerancie odlišných
svetonázorov, postojov, hodnôt a kultúry iných ľudí. Prierezová téme je začlenená do
spoločenských a humanitných predmetov.
Ciele
1/ Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na školský, profesijný,
rodinný, partnerský a manželský rámec, rozvíjanie identity seba a zdravého sebavedomia
a sebadôvery.
2/ Sociálna komunikácia v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine, v partnerstve, v
manželstve a na pracovisku, spoločenské správanie, bontón a etiketa
3/ Efektívne riešenie konfliktov v škole, v rodine, medzi vrstovníkmi, v partnerskom,
manželskom a pracovnom živote
4/ Multikultúrna tolerancia a rešpektovanie odlišných názorov, postojov, ašpirácií, hodnôt
iných ľudí v medziľudských vzťahoch a komunikácii v škole, v rodine, vo vrstovníckej
skupine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku.
5/ Prevencia agresie, násilia a šikanovania v škole, medzi vrstovníkmi, v rodine, v manželstve
a na pracovisku (mobbing, bossing)
Obsah
Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na profesijný,
rodinný, manželský a partnerský rámec
1. Osobnosť človeka (osobnostné vlastnosti, postoje, hodnoty, motivácia, ašpirácie,
temperament)
2. Obraz seba, identita seba
3. Sebavedomie a sebadôvera
4. Postoje a hodnoty
5. Motivácia a ašpirácie
6. Temperament a spôsoby reagovania v rôznych situáciách
7. Interpersonálna percepcia a sociálna senzitivita pri poznávaní iných
8. Konfrontovanie získaných poznatkov sebapoznávania a poznávania iných a schopnosť
urobiť si adekvátnu komparáciu

Komunikácia v rodine, v manželstve, v partnerstve a na pracovisku, spoločenské
správanie, bontón a etiketa
1. Sociálna komunikácia, druhy, formy
2. Sociálna komunikácia na makroúrovni, mezoúrovni a mikroúrovni v škole, v rodine,
vo vrstovníckej skupine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku
3. Neverbálna komunikácia
4. Verbálna komunikácia
5. Rozhovor v medziľudských vzťahoch a efektívne vedenia rozhovoru využitím techník
aktívneho počúvania
6. Verejná prezentácia
7. Spoločenské správanie
8. Spoločenský bontón a etiketa
Efektívne riešenie konfliktov v rodine, v partnerskom, manželskom a pracovnom živote
1. Cyklus konfliktov
2. Druhy a typy konfliktov
3. Reakcie na konflikty - agresívne, únikové a asertívne správanie ľudí
4. Komunikačné bariéry v medziľudských vzťahoch a interpersonálnej komunikácii
5. Efektívna komunikácia a komunikačné štýly
6. Špecifické postupy v komunikácii s problémovými ľuďmi
7. Adekvátne vedenie sporov v rodine, vo vrstovníckej skupine, v škole a na pracovisku
8. Rola facilitátora a mediátora pri vyjednávaní a kompromis a asertívne správanie pri
riešení školských, vrstovníckych, rodinných, partnerských a pracovných konfliktov.
Tolerancia v medziľudských vzťahoch v rodine, v partnerstve, v manželstve a na
pracovisku
1. Tolerancia a intolerancia medzi ľuďmi, národmi a národnosťami
2. Diskriminácia, rasizmus, xenofóbia.
3. Predsudky a stereotypy v našom reagovaní a správaní v medziľudských vzťahoch
v škole, medzi vrstovníkmi, v rodine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku.
4. Pochopenie nebezpečenstva vytvárania a existencie stereotypov .
5. Odstraňovanie svojich predsudkov a stereotypov v správaní a v postojoch.
6. Akceptácia a tolerancia druhého človeka aj s odlišnými postojmi, názormi, životnými
hodnotami, vedieť si priznať, že som sa mohol mýliť a že moje stanovisko nemusí byť
správne.
7. Adekvátne dávanie a prijímanie kritiky.
8. Prejavovanie pozitívnych citov k iným ľuďom, zvlášť ľuďom na pracovisku,
pozitívnych hodnotení a ocenení.
Prevencia šikanovania, psychického násilia v rodine a v manželstve
týrania (mobbingu) na pracovisku

a psychického

1. Agresia, agresivita, násilie, vandalizmus v škole, v rodine, v manželstve, v skupine
a na pracovisku

2. Druhy a formy agresie
3. Typy agresorov a obetí
4. Príčiny a dôsledky agresie, šikanovania a mobbingu v škole, v rodine, v manželstve,
v skupine a na pracovisku
5. Mobbingové stratégie na pracoviskách
6. Reakcie ľudí na agresiu
7. Rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných vo výchovnej, partnerskej a
personálnej práci.
8. Možnosti prevencie a odstraňovania agresie, šikanovania a psychického týrania
v rodinách, v školách, v manželstvách a na pracoviskách.

Prierezová téma: MEDIÁLNA VÝCHOVA
Ciele
Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:
- schopnosť 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),
- schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných
informácií.
- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to
hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť
uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich
zodpovedným prístupom eliminovať.

Prierezová téma: MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Ciele
Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova 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. Edukačná činnosť je zameraná na to,
aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci
rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry,

históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže
s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.
Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a
spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej
a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných
predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.

Prierezová téma: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Ciele
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 životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi;
poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu
v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami
a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;
- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje
človeka k životnému prostrediu,
- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej,
regionálnej a medzinárodnej úrovni,
- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie,
vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa
a výrobcu,
- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a
komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory
a stanoviská,
- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní
a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.
V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:
- vnímať život ako najvyššiu hodnotu,
- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja
ľudskej spoločnosti,
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,
- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom
praktickej výučby,
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu
estetických hodnôt prostredia,
- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode
a prírodnému a kultúrnemu
dedičstvu,

-

prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k
životnému prostrediu,
rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

Prierezová téma: DOPRAVNÁ

VÝCHOVA

-

VÝCHOVA

K BEZPEČNOSTI

V CESTNEJ

PREMÁVKE

Ciele
Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl.
Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v
cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt
výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje
v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí
školy.
Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť
kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú
zostavené v zmysle týchto kritérií :
- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
- formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti
pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
- osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),
- naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
- zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich
bezpečnosť cestnej premávky.

Prierezová téma: OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
Ciele
Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou výchovy a vzdelávania
žiakov základných škôl. Poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky

a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života
iných ľudí.
Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov:
a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia;
b) odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a
poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;
c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových
situácií;
d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej
telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž
náročných životných situácií;
Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a
pokrývajú formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na
spoločenskom živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto
kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách
ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali
ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a
solidaritu pri riešení problémov širšej komunity ľudí.
Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované schopnosti
potrebné pre občana v oblasti ochrany života a zdravia ( OŽZ ) a to nielen v aktuálnom čase
počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe
perspektívnej v dospelosti v rôznych
zamestnaniach.
Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky
potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej
situácie. Učivo obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku
obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Svojou humánnou podstatou
má pre žiakov mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva
každého občana byť včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi,
zabezpečený individuálnymi ochrannými prostriedkami , evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna
udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať
okamžité poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností
chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám.
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí , v ktorom sa
nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia.
Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom
priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a
prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách
vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu.
V obsahu je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov takých oblastí, ktoré môžu
prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu človeka a spoločnosti. Pre
dosiahnutie cieľov využíva OŽZ daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, metódy a
prostriedky prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie určitých zhodných prvkov a

príbuznosti tém treba chápať z hľadiska cieľov v ročníku ( vidieť, poznať, ovládať, získať
poznatok a zručnosť ).
Na záver deväť ročného štúdia na základnej škole by mali žiaci teoreticky a prakticky
ovládať vybrané úlohy:
-z tematiky riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana;
-zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc;
-vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode ;
-vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú pripravenosť a
odolnosť pre prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácií.
Obsah a realizácia prierezovej témy
Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom :
-

riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana
zdravotná príprava
pohyb a pobyt v prírode

Na realizáciu učiva OŽZ sa využívajú viaceré organizačné formy :
Účelové cvičenia ( ÚC ) v 5.-9. ročníku realizujeme v prírode 2 krát v roku po 5 hodín s
pravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v
rozsahu 3-5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácii plánovaného ÚC. Učivo turistiky
realizované v rámci telesnej výchovy formou cvičení v prírode nezamieňame s ÚC.
Účelové cvičenia možno vykonať po ročníkoch - triedach. Na komplexnejšie zabezpečenie
uplatňovania učiva je možné využívať ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy :
- vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzi predmetové vzťahy,
- úlohy objektovej ochrany školy,
- rešpektovanie vnútorného poriadku školy,
- požiarne a poplachové smernice,
- zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci,
- cvičenia v prírode v rámci TV,
- príprava učiteľov na proces v ÚC.
Základná škola si upraví obsah jednotlivých tém, a metodické postupy vo výučbe OŽZ podľa
schopností žiakov a priestorových podmienok.
Obsah učiva pre nižšie sekundárne vzdelávanie
V tejto časti je uvedený obsah učiva pre teoreticko – praktickú prípravu a účelové
cvičenia v jednotlivých ročníkoch druhého stupňa základných škôl. Postup vyučovania zvolia
vyučujúci podľa možností školy a vyspelosti žiakov s využitím metodických odporúčaní
metodických oddelení. Osobitnú pozornosť treba venovať výstupným vedomostiam a
zručnostiam žiakov deviateho ročníka.
Obsahové zameranie v piatom ročníku

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
- varovné signály CO – činnosť na varovný signál „ Všeobecné ohrozenie“; „Ohrozenie
vodou“ , „ Koniec ohrozenia“;
- ochranná poloha ochranných prostriedkov ( DM-1, CM3-/3h );
- ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami;
- kolektívna ochrana, evakuácia –vyhlasovanie evakuácie, evakuačné zariadenia; spôsoby
vykonávania evakuácie, evakuačná batožina;
- kolektívna ochrana – ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti;
b)
-

Zdravotná príprava
imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh;
znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami;
uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie lekára;
ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín;
spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závažnosti poranenia;

c)
Pohyb pobyt v prírode
- zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy,
- odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m;
- pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa podľa
mapy;
- správne zakladanie ohňa;
Obsahové zameranie v šiestom ročníku
a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
- charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie;
- vyhlásenie varovných signálov CO – činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a triedy po
ich vyhlásení;
- lokalizácia a likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami;
- vyrozumenie a privolanie požiarnikov – údaje;
- dekontaminácia – hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu;
- evakuácia z ohrozeného priestoru;
- pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej udalosti;
b) Zdravotná príprava
- zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha – obväzová
technika;
- prakové obväzy brady nosa;
- šatkové obväzy hlava, ruky, nohy;
- náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách;
- ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín- vyvrtnutie; vykĺbenie,
zlomeniny;

c)
-

Pohyb a pobyt v prírode
mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne;
pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti;
zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky;
zemepisný azimut;
určenie vlastného stanovišťa podľa mapy;
určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov;
prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy;
preventívna ochrana pred bleskom;

Obsahové zameranie v siedmom ročníku
a)
b)

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
činnosť na varovné signály CO,
ukladanie a skladovanie ochrannej masky ( DM-1, CM-3-3/h );
kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, obsah evakuačnej batožiny;
ochranné stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch, činnosť po opustení úkrytov;
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia;
postup pri vzniku požiaru v osobnom automobile;
zbrane hromadného ničenia - ničivé účinky, škodlivé pôsobenie na organizmus a ochrana
pred nimi;
ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením;
Zdravotná príprava

-

poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom automobile;
prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami;
prvá pomoc pri šoku, protišokové opatrenia;
vytiahnutie poraneného z rokliny;
znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice, hrudníka;
ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny;
umelé dýchanie z pľúc do pľúc ( ústami, nosom ), masáž srdca;
zastavenie tepnového, žilového a vlásočnicového krvácania;

c)
-

Pohyb a pobyt v prírode
príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu;
výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu;
meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku;
prekonávanie vodnej prekážky;
správanie sa pri prietrži mračien a prívaloch vody;
značenie mostov a prechodov cez vodné toky;

Obsahové zameranie v ôsmom ročníku
a)
b)
c)
-

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
jadrové zbrane a ich ničivé účinky;
ochrana pre svetelným žiarením;
ochrana pred tlakovou vlnou ( tlakovým nárazom );
ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou;
hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu,;
lokalizácia a likvidácia požiaru s jedovatými splodinami horenia;
nebezpečné látky v okolí školy – zásady ochrany pri ich úniku, evakuácia z ohrozeného
územia;
kolektívna ochrana – druhy úkrytov, pravidlá správania sa v úkrytoch;
odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu;
Zdravotná príprava
hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených;
postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia;
praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe;
technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom;
prvá pomoc pri popáleninách;
poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia;
poskytnutie prvej pomoci pri úpaloch;
sterilizácia prostriedkov;
nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie;
alkoholizmus, drogy, toxikománia – škodlivé účinky, prevencia;
Pohyb a pobyt v prírode
pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu;
vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike( pešo, bicyklom);
značkovanie turistických ciest a chodníkov;
príprava jednoduchej teplej stravy s použitím ohňa, zásady bezpečnosti;
odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode;

Obsahové zameranie v deviatom ročníku
a)
-

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
úlohy CO vyplývajúce zo Ženevských dohovorov a dodatkových protokolov;
civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto úlohy a poslanie;
analýza územia obce, mesta, okresu;

b)
c)
-

organizovanie jednotiek civilnej ochrany – štáby a odborné jednotky;
varovné signály CO – činnosť po ich vyhlásení;
činnosť pri záchrane ľudí zo závalov a poškodených krytov;
jódová profilaxia ( v okolí AE );
Zdravotná príprava
preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania prvej pomoci pri
rôznych poraneniach, zlomeninách, obväzovanie, znehybňovanie častí tela;
darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela;
správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru;
prevencia proti kliešťovej encefalitíde;
Pohyb a pobyt v prírode
základný turistický výstroj;
absolvovanie trasy primeranej veku;
povinnosti turistov pri ochrane životného prostredia;

Výstupné vzdelávacie štandardy s exemplifikačnými úlohami povinného učiva ochrany
života a zdravia pre nižšie sekundárne vzdelávanie základných škôl

T e m a t i c k ý c e l o k : Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana
Obsahový štandard:
Činnosť po varovaní varovnými signálmi. Používanie prostriedkov individuálnej ochrany.
Základné zručnosti pri použití ochrannej masky. Kompletizovanie ochrannej masky,
pochodová, pohotovostná a ochranná poloha. Čiastočná hygienická očista osôb a čiastočná
dezaktivácia potravín, vody a materiálu. Ochrana pred účinkami zbraní hromadného ničenia.
Prevencia proti požiarom a činnosť po vzniku požiaru.

Výkonový štandard:
1. Varovné signály a činnosť po ich vyhlásení.
1.1. Poznať varovné signály a základné činnosti po ich vyhlásení.
Popíš, ako sa vyhlasuje varovný signál „ Všeobecné ohrozenie“, „ Ohrozenie
vodou“, „
Koniec ohrozenia“.
1.1.2 Uveď, aká je činnosť po vyhlásení varovného signálu „ Všeobecné ohrozenie“.
Priprav si ochrannú masku do predpísanej polohy po varovaní signálom „ Všeobecné
ohrozenie“.
Čo zabezpečíš v byte pred odchodom do úkrytu?

2.Prostriedky individuálnej ochrany.
Poznať prostriedky individuálnej ochrany a vedieť ich správne používať.
Popíš z akých hlavných častí sa skladá ochranná maska CM 3-/3h
Aké prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca poznáš ?
Popíš funkciu ochrannej masky.
Vymenuj improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest, končatín a tela.
Nasaď si ochrannú masku správnym spôsobom v časovom limite do ochrannej polohy.
Prečo je potrebné dezinfikovať ochrannú masku po použití .
3.Kolektívna ochrana pred účinkami následkov pri mimoriadnej udalosti.
Získať vedomosti a zručnosti v oblasti kolektívnej ochrany.
Čo rozumieš pod pojmom kolektívna ochrana osôb ?
Popíš čo je evakuácia a ako sa uskutočňuje.
Uveď, aké spôsoby evakuácie poznáš a aké sú povinnosti občanov.
Uveď, čo má obsahovať evakuačná batožina a aká je povolená hmotnosť pre tvoj vek.
Povedz základné zásady správania sa v úkrytoch.
4.Zbrane hromadného ničenia a ich ničivé účinky.
Vedieť rozdeliť zbrane hromadného ničenia a poznať ich ničivé účinky.
Vymenuj tri druhy zbraní hromadného ničenia.
Povedz aké ničivé účinky jadrových zbraní poznáš.
Povedz účinky otravných látok a biologických zbraní.
Vymenuj aké sú zásady ochrany a prevencia pred infekčnou chorobou.
5.Hygienická očista a ochrana potravín a vody.
Poznať zásady ochrany osôb, potravín, vody a materiálu.
Povedz, čo rozumieme pod pojmom kontaminácia.
Uveď, čo znamenajú pojmy dezinfekcia, deratizácia a dekontaminácia.
Vykonaj hygienickú očistu tváre, dýchacích ciest, očí, rúk a vrchného oblečenia po prechode
prašného územia na účelovom cvičení správnym postupom.
Popíš, akým spôsobom sa vykoná úplná hygienická očista a špeciálna očista materiálu po
zamorení rádioaktívnym prachom a otravnými látkami.
Popíš, ako chránime vodné zdroje proti zamoreniu.
6.Ochrana proti požiarom.
Poznať preventívne opatrenia proti požiarom a zásady hasenia vzniknutého začínajúceho
požiaru.
Vymenuj jednoduché hasiace prostriedky a aké horľaviny nimi hasíme.
Vymenuj, aké ručné hasiace prístroje a aké horľaviny ktorým hasíme poznáš.
Povedz, akým ručným hasiacim prístrojom nesmieme hasiť horiace elektrické zariadenie pod
prúdom.
Povedz, aké horľaviny sa nesmú nachádzať v blízkosti vykurovacích telies.
Vymenuj, aké tekuté horľaviny poznáš a akými prostriedkami ich hasíme.

Povedz, aké sú zásady manipulácie s otvoreným ohňom.
Uveď, aké základné protipožiarne opatrenia poznáš, ktoré dodržujete vo vašej domácnosti.
Povedz, aké protipožiarne opatrenia musíme dodržiavať pri táborení.
Povedz, čo prikazujú požiarne poplachové smernice vo vašej škole.
Uveď, ako privoláš hasičov k vzniknutému požiaru a ako sa vyhlasuje varovný signál „
Požiarny poplach“.

T e m a t i c k ý c e l o k : Zdravotná príprava
Obsahový štandard:
Všeobecné zásady prvej pomoci. Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život – krvácanie,
zastavenie dýchania, strata vedomia a šok. Základné ošetrenie a znehybnenie končatín
štandardnými a improvizovanými prostriedkami pri zlomeninách,
vyvrtnutiach
a vykĺbeninách. Zásady pri poranení panvy, krčnej chrbtice. Obväzová technika a odsun
raneného. Postup pri poskytovaní prvej pomoci pri hromadnom nešťastí, poranení
elektrickým prúdom, popáleninách , úpaloch, podchladení a otravách.
Výkonový štandard:
1. Všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci
Poznať základné zásady prístupu k zranenému.
Vymenuj dôležité životné funkcie.
Popíš, ako zistíš, či postihnutý dýcha, je pri vedomí a či je krvný obeh funkčný.
Uveď technickú činnosť záchrancu pri poranení elektrickým prúdom a otrave v zadymenom
priestore.
Vymenuj jednotlivé zásady protišokových opatrení.
Povedz , ktorým zraneným poskytneš pomoc najskôr pri väčšom počte zranených osôb.
Aký je postup privolania odbornej zdravotníckej pomoci k zranenému?
2.Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život.
Poznať druhy krvácania , spôsoby zastavenia a obnovenie krvného obehu.
Porovnaj vonkajšie a vnútorné krvácanie.
Vymenuj tlakové body a uveď ich význam pri zastavení krvácania.
Popíš, ako budeš postupovať pri príznakoch vnútorného krvácania.
Vymenuj spôsoby zastavenia krvácania z poranenej tepny.
Poskytni prvú pomoc zastavenia tepnového krvácania pomocou tlakového obväzu pri
poranení ramennej tepny.
Povedz, prečo nesmieme podávať tekutiny pri vnútornom krvácaní.
Popíš, ako ošetríš krvácajúcu povrchovú reznú ranu.
Uveď, kedy uskutočňujeme masáž srdca a popíš, akým spôsobom sa vykonáva.
Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zastavení dýchania.
Povedz, podľa akých príznakov zistíme, že postihnutý nedýcha.
Uveď možné príčiny zastavenia dýchania.

Popíš, akým spôsobom uvoľníme dýchacie cesty.
Vykonajte vo dvojici správne umelé dýchanie z úst do úst a nepriamu masáž srdca na modeli (
Resusci Anne ). Ak nemáš model, popíš presný postup.
Uveď počet stlačení hrudníka na jeden vdych postihnutému so zastaveným dýchaním
a krvným obehom.
Vykonaj na figurantovi správne uloženie do stabilizovanej polohy.
Vedieť zvládnuť situáciu a poskytnúť prvú pomoc postihnutému so stratou vedomia,
podchladení, otravách a popáleninách.
Uveď, ktoré životné funkcie kontrolujeme u postihnutého so stratou vedomia.
Povedz, čo nám signalizujú modré pery u postihnutého so stratou vedomia.
Popíš, ak postihnutý dýcha, do akej polohy ho uložíme.
Povedz, aké sú možné príčiny straty vedomia.
Uveď, ako zabezpečíme odbornú pomoc a prevoz do nemocnice.
Popíš prvú pomoc pri podchladení.
Povedz, čo spôsobuje otravy, ktoré sú najčastejšie druhy a ako poskytneme prvú pomoc.
Charakterizuj stupne popálenia a popíš prvú pomoc pri obarení.
Popíš príznaky podchladenia a prehriatia, prevenciu a prvú pomoc pri omrzlinách a úpale.
Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách a iných poškodeniach končatín a chrbtice.
Zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať princípy transportu.
Znehybni zatvorenú zlomeninu predlaktia na figurantovi veľkým závesom pomocou trojrohej
šatky.
Popíš, ako ošetríme otvorenú zlomeninu predkolenia.
Znehybni štandardnými prostriedkami zatvorenú zlomeninu predkolenia.
Ulož spolužiaka do protišokovej polohy.
Vedieť zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať princípy transportu.
Popíš a ukáž spôsoby použitia trojrohej šatky.
Použi prakový obväz na ošetrenie nosa a brady.
Ošetri a obviaž simulované poranenie prstu ruky.
Uveď, aká je zásada pri podozrení z poranenia chrbtice a krčných stavcov.
T e m a t i c k ý c e l o k : Pohyb a pobyt v prírode
Obsahový štandard:
Určovanie svetových strán pomocou prírodných úkazov , buzoly a určovanie azimutov.
Orientácia mapy, čítanie z mapy a topografické značky. Určenie vlastného stanovišťa, odhad
vzdialeností, určenie výškového rozdielu a krokovanie. Mierka mapy a zhotovenie situačného
a topografického náčrtu. Zhotovenie schematického náčrtu a pochod podľa azimutov.
Turistické značky a chodníky. Výber miesta pre stanovanie, príprava ohniska a jednoduchej
stravy. Preventívna ochrana proti blesku a prívalu vody. Poznávanie krajiny, pamiatok.
Výkonový štandard:
1. Pohyb v prírode pomocou mapy a buzoly.
Zvládnuť pohyb a orientáciu v prírode pomocou mapy a buzoly.
Urči svetové strany podľa slnka a hodiniek a spresni ich pomocou buzoly.

Zorientuj mapu a urči vlastné stanovište.
Uveď, aké topografické značky sa nachádzajú v blízkosti tvojho stanovišťa na mape.
Urči z mapy nadmorskú výšku tvojho stanovišťa.
Urči vzdialenosť do nasledujúceho bodu pochodu podľa mierky mapy.
Povedz, aká je dĺžka tvojho kroku a koľko tvojich krokov predstavuje 100 m.
2. Pobyt v prírode a jej ochrana.
Poznať prírodu, zásady pobytu v nej a vedieť ju chrániť.
Popíš najvhodnejšie miesto na postavenie stanu.
Uveď, aké sú zásady pre zhotovenie a uhasenie ohniska.
Povedz, aké sú zásady pri odchode z miesta táborenia.
Povedz, prečo nesmieme počas búrky stáť pod osamelým stromom alebo na voľnej ploche
v prírode.
Povedz, z akého dôvodu musíme zmeniť miesto táborenia pri rieke počas výdatného trvalého
dažďa.
Proces
Učivo „ Ochrana života a zdravia“ má niekoľko špecifík a odlišností od ostatných
vyučovacích predmetov v základnej škole. Základným znakom učiva OŽZ je, že hoci nemá
vyučovací predmet, je učivo pre žiakov prvej a druhej zdravotnej skupiny povinné a výsledky
sa neklasifikujú. Poslanie učiva je zamerané prípravou žiakov v koedukovanej forme na
správne činnosti a konania v prípade vzniku nebezpečnej mimoriadnej situácie. Žiaci si v
priebehu výchovného a vzdelávacieho procesu osvojujú potrebné vedomosti, zručnosti,
návyky a schopnosti.
Pre osvojovanie vedomostí a zručností sa využívajú účelové cvičenia, prípadne niektoré
vhodné poznatky z iných oblastí vzdelávania. Používané metódy rešpektujú bežné didaktické
postupy, žiada sa však uplatňovať menej verbálne a viac názorné metódy, cvičenia a kontroly.
Dôležitú funkciu plnia aktivizujúce a motivačné hodnotenia, samostatné alebo skupinové
činnosti. Žiaci majú v priebehu osvojovania učiva získať poznatky o potrebnosti a
nenahraditeľnosti učiva pri vzniku a priebehu mimoriadnej situácie. Prvky učiva sú
zapracované do učebných osnov povinných predmetov (telesná výchova, prírodoveda,
pracovné a technické vyučovanie, biológia, zemepis, fyzika, chémia) a sú ich neoddeliteľnou
súčasťou.
Na procese realizácie učiva sa okrem tém vo vybraných povinných predmetoch a účelových
cvičení podieľajú aj :
- školský režim ( disciplinovanosť a kolektivizmus ),
- civilná ochrana a objektová ochrana,
- záujmová činnosť ( príprava mladých zdravotníkov, požiarnikov, záchranárov CO,
športových strelcov a pod.),
Nakoľko sa učivo nerealizuje v samostatnom predmete, riaditeľ školy zabezpečovaním a
usmernením učiva poveril zodpovedného učiteľa. Osobitnú pozornosť je treba venovať

príprave a rozširovaniu materiálového zabezpečenia výučby, ktoré vzhľadom na prevažujúci
praktický charakter výučby bezprostredne ovplyvňuje kvalitu plnenia cieľov.
Poverení organizátori zodpovedajú za účelné skĺbenie organizačnej a metodickej stránky tejto
náročnej formy vyučovania.
Bezpečnostné opatrenia pri účelovom cvičení na školách
Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní účelového cvičenia zodpovedá
vedúci účelového cvičenia, ktorý je povinný :
- organizovať označenie priestoru ÚC a poriadkovú službu v nebezpečných miestach,
označenie a ohraničenie nebezpečných priechodov a miest,
- označiť miesta imitácie a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých situácií,
- udržiavať poriadok pri činnosti cvičiacich značkárov,
- spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení v závislosti od miestnych
podmienok, aby sa nimi oboznámili všetci účastníci účelového cvičenia,
- kontrolovať osobne a prostredníctvom svojich zástupcov a pomocníkov dodržiavanie
bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia.
Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia sú zodpovední vedúci na
jednotlivých pracoviskách, ktorí sú povinní :
- oboznámiť žiakov so stanovenými bezpečnostnými opatreniami,
- oboznámiť cvičiacich s nebezpečnými miestami a označiť ich,
- kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a praktickej
činnosti.
Počas účelového cvičenia je zakázané :
- prevážať imitačné prostriedky spoločne s osobami,
- používať nesprávnu či poškodenú techniku a dopravné prostriedky,
- pohybovať sa a zdržiavať sa v miestach presunov a činnosti techniky,
- používať rádiové stanice bližšie ako 100 m od vedenia vysokého napätia, pracovať s nimi
bez uzemnenia,
- používať nesprávne a poškodené imitačné prostriedky, používať ich improvizáciu,
- rozmiestňovať značkárov v miestach nebezpečnej imitácie,
- používať zápalné a dymové prostriedky bližšie ako 50 m od osôb a ľahko zápalných látok
( materiálov ). Dymové prostriedky nepoužívať menej ako 200 m od obydlia a
komunikácií,
- uskutočňovať cvičné výbuchy v obytných miestach a na vodných plochách,
- zbierať nepoužité – nevybuchnuté imitačné prostriedky a demontovať ich,
- vykonávať činnosť v zadymených priestoroch bez ochranných pomôcok a zaistenia inou
osobou,
- dotýkať sa vodičov elektrickej energie a vodivých kovových predmetov bez preverenia
ich odpojenia od elektrickej energie,
- pohybovať sa v nebezpečných miestach,
- vykonávať zemné práce bez súhlasu príslušných územných správnych orgánov,

-

rozkladať oheň v lesných porastoch a na miestach s možnosťou vzniku požiaru,
piť vodu z nepreverených vodných zdrojov.

Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodržiavať tieto špecifické opatrenia:
- dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte
( mieste),
- pri činnosti v rámci účelového cvičenia zabezpečiť jednotlivé miesta proti poškodeniu,
- zabrániť prípadnému narušeniu inžinierskych sietí a technologických zariadení
výrobného procesu,
- uskutočniť prieskum predpokladaných miest účelového cvičenia,
- priestory činnosti označiť stanovenými značkami ( tabuľkami ),
- nedovoliť prekročenie noriem pobytu a práce v ochranných maskách a iných ochranných
prostriedkoch.
Pri činnosti v lesných priestoroch :
- Uskutočniť prieskum a označiť nebezpečné a nepriechodné miesta,
- Zaistiť dodržiavanie všetkých protipožiarnych opatrení,
- Zabezpečiť zdravotnícke opatrenia pri možnom úraze, proti uštipnutiu hadom, otravám a
pod.

Prierezová téma: TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Ciele
Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať,
argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať
v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je
súčasťou viacerých predmetov.
Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť
seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať
ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu,
overiť ju a pod.
Naučia
sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných
a komunikačných technológií.
Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych
kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy,
pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať
a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť
a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie,
naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri
vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov
svojho výskumu.

