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Programové východiská  

 

Čitateľská gramotnosť (ďalej len ČG) sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného človeka, bez ktorej nemožno 

dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie. Nároky na čitateľskú zručnosť sa stále zvyšujú a jednotlivci musia pracovať s textovými 

informáciami novými a komplikovanejšími spôsobmi. Keďže výsledky medzinárodných výskumov ukázali nedostatočnú úroveň ČG 

slovenských žiakov, upozornili na nevyhnutnosť systematického prístupu v tejto oblasti, čo viedlo k vytvoreniu:  

Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti (ďalej aj „národná stratégia“), schválenej 

ministerstvom školstva v novembri 2015 a aktualizovanej NR SR v apríli 2016.  

Vymedzenie pojmu „čitateľská gramotnosť“  

 

Čitateľská gramotnosť sa pôvodne chápala ako schopnosť čítať a písať. V súčasnosti sa už tento spôsob ponímania dopĺňa o ďalšie 

charakteristiky čitateľských zručností.  

Štúdie gramotnosti PISA a PIRLS nazerajú na čítanie a písanie ako na súbor vedomostí a zručností, ktoré jedinec uplatňuje pri práci s 

rôznymi typmi textov. PIRLS5 vymedzuje ČG ako „schopnosť rozumieť formám písaného jazyka, ktoré vyžaduje spoločnosť a/alebo 

jednotlivci, a tieto formy používať. Mladí čitatelia môžu odvodzovať význam zo širokej škály textov. Čítajú, aby sa učili, aby sa zapojili 

do spoločenstva čitateľov, a čítajú tiež pre zábavu.“. 

  

Funkčná gramotnosť v cieľoch Štátneho vzdelávacieho program 

 

   Požiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť boli transformované do koncepcie obsahovej reformy školstva. Prácu s informáciami 

v primárnom vzdelávaní určujú niektoré kľúčové kompetencie (spôsobilosti) týmito požiadavkami na žiaka: 



 rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne 

reagovať (sociálne komunikačné 

kompetencie); 

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete (kompetencie v oblasti informačných a komunikačných 

technológií); 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných  činnostiach (kompetencia k 

celoživotnému učeniu sa); 

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia  problému, overuje správnosť riešenia 

a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových   problémoch (kompetencia riešiť problémy). 

 

      Uvedené spôsobilosti sú začlenené do cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré majú nadpredmetový charakter, a do cieľov 

konkrétnych predmetov. Primárne sa rozvíjajú vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v predmete slovenský jazyk a literatúra ako 

čítanie 

s porozumením spolu s počúvaním, hovorením, a písaním. Využívajú sa a súčasne aj zdokonaľujú vo vzdelávacej oblasti Príroda a 

spoločnosť,  Matematika a práca s informáciami a všade tam, kde je text ponúknutý ako zdroj poznatkov pre učenie sa žiaka. 

 

     ČG je teda celoživotne sa rozvíjajúca vybavenosť človeka vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami, postojmi a hodnotami 

potrebnými pre využívanie všetkých druhov textov v rozličných individuálnych i sociálnych kontextoch. Prelína sa v nej viacero rovín:  

 vzťah k čítaniu  

Predpokladom pre rozvíjanie ČG je potešenie z čítania a vnútorná potreba čítať.  

 doslovné porozumenie  



ČG stavia na schopnosti dekódovať písané texty a vytvárať porozumenie na doslovnej úrovni so zapojením doterajších znalostí a 

skúseností.  

 vyvodzovanie a hodnotenie  

Čitateľsky gramotný človek musí vedieť vyvodzovať z prečítaného textu závery a posudzovať (kriticky hodnotiť) texty z rôznych hľadísk 

vrátane sledovania autorových zámerov.  

 metakognícia  

Súčasťou ČG je schopnosť a návyk seba regulácie, t. j. schopnosť reflektovať zámer vlastného čítania, v súlade s ním voliť texty a spôsob 

čítania, sledovať a vyhodnocovať vlastné porozumenie čítanému textu a zámerne voliť stratégie pre lepšie porozumenie  prekonávanie 

náročnosti obsahu i zložitosti vyjadrovania. 

  

Čitateľsky gramotný človek je pripravený podeliť sa o svoje zážitky, porozumenie a pochopenie textu s ďalšími čitateľmi. Svoje 

pochopenie textu porovnáva s jeho spoločensky akceptovanými interpretáciami, všíma si zhody a premýšľa o rozdieloch.  

 aplikácia  

   Čitateľsky gramotný človek využíva čítanie na sebarozvoj, ako aj k vlastnému rozhodovaniu a konaniu a čítanie bohato zúročuje v 

celom svojom živote vo všetkých jeho dimenziách. 

 

Učiteľ  

Aspekty, ktorými sa vyznačujú dobrí učitelia vo vyšších ročníkoch primárneho či nižších ročníkoch sekundárneho vzdelávania:  

 kladú náročnejšie otázky, ktoré nútia žiakov odvodzovať z daného textu a uvažovať nad rámec textu;  

 pomáhajú čitateľom vytvárať súvislosti medzi textami, ktoré títo žiaci čítajú, a ich osobným životom a zážitkami;  

 využívajú praktické materiály na čítanie so zodpovedajúcim stupňom náročnosti;  

 sledujú pokrok žiakov pri čítaní a poskytujú im neformálne hodnotenie.  



Rodina  

  Deti sa učia čítať a osvojujú si túto schopnosť nielen v škole, ale aj pri iných príležitostiach mimo prostredia školy: školské prostredie 

tak nie je samo o sebe jediným činiteľom, ktorý má na rozvoj čítania vplyv. Rodičia, ktorí radi čítajú a chcú sa o túto záľubu deliť spolu 

so svojimi deťmi, podporujú ich kladný vzťah k čítaniu. Domáce aktivity zamerané na ČG v ranom veku tvoria základ pre to, aby sa deti 

naučili čítať v škole.  

  Samotnú motiváciu k čítaniu ovplyvňuje čitateľské prostredie a kultúra, ktorá čitateľov obklopuje. Pre rozvoj ČG je mimoriadne    

dôležité, aby boli deti doma v rodinnom prostredí  obklopené knihami v atmosfére čítania a mali tiež k dispozícii noviny a časopisy. 

  V širšom zmysle je život v prostredí, ktoré si čítanie cení, zásadne dôležité pre to, aby deti získali čitateľské kompetencie.  

  Aktivity v oblasti gramotnosti, do ktorých sa zapájajú rodičia, majú pre vývoj čitateľských zručností detí zásadný význam.  

 

 

Potrebné kroky (zmeny) v koncepcii vzdelávania  

 

   Doplnenie ŠVP, v intenciách jednotlivých úrovní čitateľskej gramotnosti a s dôrazom na efektívny rozvoj predčitateľskej gramotnosti.  

   Inovovať pedagogické dokumenty, metodické materiály.  

  Aktivity základnej školy zamerať na podporu čítania žiakov a zapracovať do školských vzdelávacích programov.  

  Stratégiu na podporu čítania žiakov v škole zamerať na aktívne využívanie školskej knižnice  ako súčasti školských vzdelávacích 

programov.  

  Využívať verejne dostupné programy vo formálnom či neformálnom vzdelávaní na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, ktoré sa 

realizujú tak na národnej, ako aj na lokálnej úrovni s cieľom osloviť rozličné cieľové skupiny. 

   Podporovať implementovania čitateľských stratégií v procese vzdelávania na všetkých úrovniach v pedagogickej dokumentácii, 

nástrojoch monitorovania, kontroly a hodnotenia.  

Zabezpečiť kontinuálne a systematické prepojenia predčitateľskej gramotnosti s čitateľskou gramotnosťou.  



   V rozvíjaní čitateľskej gramotnosti je potrebné akcentovať systematické postupovanie podľa jednotlivých úrovní gramotnosti 

medzinárodnej štúdie PISA.  

   Explicitne zadefinovať hlavný cieľ čítania – čítanie s porozumením.  

Nastaviť požiadavky v pedagogických dokumentoch tak, aby bolo možné do vyučovania v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí 

implementovať  hodiny čítania. 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Implementácia rozvoja čitateľskej gramotnosti pre ISCED I a ISCED II v rámci ŠkVP 

ISCED I 

Ročník: prvý 

Predmet:         Slovenský jazyk a literatúra 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej 

gramotnosti 

 

Prípravné 

obdobie 

Vyvodenie pojmov 

veta, slovo, slabika, 

hláska 

Správne artikulovať a vyslovovať všetky 

hlásky.                                                     

Sluchovo rozlišovať hlásky v slove,              

zrakovo rozlišovať písmená,                         

spájať hlásky do slabík,                                       

hovoriť slovo po slabikách,                            

určovať počet slabík v slove,  čítať veľké 

tlačené písmená podľa predlohy. 

 

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách 

 

Šlabikárové 

obdobie 

Slová mama, Ema čítať všetky prebrané písmená,                           

rozlišovať hlásky, vyslovovať krátke a dlhé 

hlásky, rozlišovať písmená: tlačené, písané, 

malé veľké, čítať slabiky (otvorenú, 

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách 

 



zatvorenú, so spoluhláskou), čítať slová po 

slabikách.                                     

Šlabikárové 

obdobie 

Spoluhláska p,P čítať všetky prebrané písmená, rozlišovať 

hlásky, vyslovovať krátke a dlhé hlásky, 

rozlišovať písmená: tlačené, písané, malé 

veľké, čítať slabiky (otvorenú, zatvorenú, so 

spoluhláskou), čítať slová po slabikách.                                     

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách 

 

Šlabikárové 

obdobie 

Spoluhláska z,Z čítať všetky prebrané písmená,                           

rozlišovať hlásky, vyslovovať krátke a dlhé 

hlásky, rozlišovať písmená: tlačené, písané, 

malé veľké, čítať slabiky (otvorenú, 

zatvorenú, so spoluhláskou), čítať slová po 

slabikách.                                     

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách 

 

Šlabikárové 

obdobie 

Spoluhláska č,Č Čítať všetky prebrané písmená,                           

rozlišovať hlásky, vyslovovať krátke a dlhé 

hlásky, rozlišovať písmená: tlačené, písané, 

malé veľké, čítať slabiky (otvorenú, 

zatvorenú, so spoluhláskou), čítať slová po 

slabikách.                                     

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách 

 

Čítankové 

obdobie 

Rozprávka Vyjadrovať myšlienky                                 

písanie vlastných podstatných mien osôb 

písaným písmom počúvať rozprávanie 

Verbálne a neverbálne vyjadrenie 

emocionálneho zážitku z textu 

 



učiteľa či spolužiaka, rozumieť tomu, čo 

učiteľ alebo spolužiak hovorí, odpovedať na 

otázky viažuce sa k textu, porozprávať dej 

prečít. príbehu (rozprávky).     

Čítankové 

obdobie 

Nadpis Odpísať písaný text, prepis tlačeného textu  

písanie podľa diktovania, odpovedať na 

otázky viažuce sa k textu, porozprávať dej 

prečít. Príbehu(rozprávky),určiť nadpis a 

autora textu,     

Vytváranie a obmena nadpisov 

 

Čítankové 

obdobie 

Umelecký prednes Prerozprávať jednoduchý dej umelec. textu, 

správne odpovedať na otázky viažuce sa k 

textu, predniesť báseň alebo kratší proz. text. 

 

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách 

 

 

Predmet:         Matematika 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Prirodzené 

čísla 

1-8 

Geometrické tvary Rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú, 

otvorenú i uzavretú čiaru,                                                                                                                                        

rozlíšiť, pomenovať a nakresliť rovnú 

čiaru,                               nájsť a vyznačiť 

cestu v jednoduchom bludisku, labyrinte, 

Rozlíšenie a správne interpretovanie 

názvov. 

 



rozlíšiť, pomenovať, nakresliť rovinné 

geometrické útvary 

Prirodzené 

čísla do 10 

 

Prirodzené 

čísla  do 10 

Počítanie do 10 bez 

prechodu cez základ 

10 

 

Porovnávanie čísel 0-

10 

Relačné znaky <, =, >  

Žiak vie tvoriť úlohy na sčítanie a odčítanie 

do 10 bez prechodu  

Žiak vie doplniť relačné znaky.  

 

Dokázať vytvoriť príklady na riešenie 

slovnej úlohy. 

Rozlíšenie a správne interpretovanie 

rovnosti čísel a ich porovnávanie. 

 

Prirodzené 

čísla do 20 

Bludiská , čiary Žiak vie nájsť cestu v bludisku Interpretovanie a integrovanie daných 

informácií. 

 

Prirodzené 

čísla do 20 

Počítanie do 20 

s prechodom cez 

základ 10 

 

Žiak vie vytvoriť slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie. 

 

Vyvodenie záverov z textu k obrázkom. 

 

 

 

 

 

 



Predmet:         Prvouka 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Moje 

kráľovstvo 

Moja škola, trieda Žiak sa vie orientovať v triede. Vie použiť 

pojmy: kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, 

dolu, vpredu, vzadu. Vie definovať pravidlá 

bezpečnosti pri návšteve školy 

Dokázať sformulovať hlavnú myšlienku 

textu. 

 

Kráľovstvo 

živočíchov 

Suchozemské a vodné 

živočíchy 

Žiak vie vysvetliť, ako sú živočíchy tvarom 

tela a spôsobom života prispôsobené 

prostrediu, v ktorom žijú. Ako príklad 

použije: mačka domáca, dážďovka zemná, 

krt obyčajný, lastovička obyčajná, kapor 

obyčajný, voš detská. Vie na príkladoch 

uviesť rozdiely medzi suchozemskými 

a vodnými živočíchmi 

Zreprodukovať vlastné zistenia z textu.  

 

Kráľovstvo 

rastlín 

Plody rastlín Žiak vie opísať funkciu časti rastlín – 

plodu. Žiak vie vysvetliť princíp 

opeľovania. Vie, že plod je tá časť rastliny, 

ktorá vzniká z kvetu, a že plody obsahujú 

semená, z ktorých vyrastú nové rastliny. 

Zreprodukovať vlastné zistenia z textu.  

 

 

 



Predmet:         Výtvarná výchova 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Plocha a tvar Rozprávka o 

maľovaní 

Žiak prežije radosť z hry farbou 

a predmetmi. 

Prezentácia maľby a vyjadrenie svojich 

pocitov. 

 

Akčná maľba, 

gesto, škvrna 

Umelkyňa zubná 

kefka a umelec 

hrebeň 

 

Vie používať gestické vyjadrovanie. Rozvíjať domýšľavosť žiaka, zaujať ho 

a prehlbovať jeho fantáziu. 

 

Výtvarné 

stvárnenie 

nálady a 

rytmu 

 

Maľovaná hudba 

 

Žiak dokáže prepísať výraz a rytmus 

zvukovej podoby do vizuálnej. 

Rozvíjať domýšľavosť žiaka, zaujať ho 

a prehlbovať jeho fantáziu. 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet:         Hudobná výchova 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Zajačik do lesa 

 

Žiak po osvojení piesne reaguje na jej 

rytmus adekvátnym rytmickým 

sprievodom. 

Čiastočne tvoriť úsudok. Odprezentovať 

svoj úsudok o téme v piesni. 

 

Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Mikuláš Žiak spieva čisto so správnym výrazom 

a melodizuje v intervale so-mi. 

Prezentácia piesne a vyjadrenie svojich 

pocitov. 

 

Percepčné 

činnosti 

Akvárium – 

počúvanie hudby 

Poznať hudobnú skladbu a autora. 

Pohybom a výtvarne vystihnúť náladu 

skladby. 

Prezentácia piesne a vyjadrenie svojich 

pocitov. 

 

 

Predmet:           Telesná a športová výchova 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Kreatívne 

a estetické 

pohybové 

činnosti 

Rytmická 

gymnastika – 

pohybová tvorivosť 

Koordinovaný pohyb v rytme hudby. Rozlíšenie a správne interpretovanie 

pohybu.  



Kreatívne 

a estetické 

pohybové 

činnosti 

Rytmická 

gymnastika  

jednoduché tanečné 

hry. 

Zmysel pre rytmus. Rozlíšenie a správne interpretovanie 

pohybu. 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

Basketbal Žiak vie základné pravidlá  pravidlách 

basketbalu. Poznatky o správnej 

manipulácii s herným náčiním. Zásady 

bezpečnosti a  hygieny pri hrách. 

Vyvodenie záverov z textu k obrázkom. 

 

 

Predmet:            Dopravná výchova 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Teoretické 

znalosti 

pravidiel cestnej 

premávky 

Cesta je pre 

každého 

„Rozprávka 

o dvoch 

bojovníkov“ 

Vytváranie kamarátskych vzťahov medzi 

deťmi. 

Dokázať sformulovať myšlienku o 

význame. 

 

Teoretické 

znalosti 

Kto uhádne, čo 

skrýva slon? 

Uvedomenie si najrizikovejšieho úkonu 

chodca (prechádzať cez vozovku). 

Predchádzanie úrazom. 

Dokázať sformulovať hlavnú myšlienku 

textu. 

 



pravidiel cestnej 

premávky 

 

Dôležité 

telefónne čísla 

 

Haló, haló ... 

 

Rýchlo a správne reagovať pri nehode. 

Vyhľadať pomoc dospelej osoby .Poznať 

číslo záchranárov, aktívne počúvať. 

 

Zreprodukovať vlastné zistenia z danej 

situácie. 

 

 

Ročník: druhý 

Predmet :             Matematika                                                                                                                                          

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

Sčítanie a odčítanie 

do 20  

bez prechodu cez 

základ 10 

Počítanie do 20 bez 

prechodu cez základ 10 

Žiak vie tvoriť úlohy na sčítanie 

a odčítanie do 20 bez prechodu 

Dokázať vytvoriť príklady na riešenie 

slovnej úlohy 

Sčítanie a odčítanie 

do 20  

s prechodom cez 

základ 10 

Počítanie do 20 s prechodom 

cez základ 10 
Žiak vie doplniť tabuľky 

Interpretovanie a integrovanie daných 

informácií 

Sčítanie a odčítanie 

do 20  

Využitie počítania do 20 

s prechodom cez základ 10 

Žiak vie vytvoriť a riešiť slovné 

úlohy na sčítanie a odčítanie 

Vyvodenie záverov z textu slovnej úlohy, 

alebo zostavenie úlohy z obrázkov 



s prechodom cez 

základ 10 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených čísel 

v obore do 100 

Počítanie do 100 . Sčítanie 

a odčítanie celých desiatok 

Žiak 

- vie rozložiť číslo na desiatky a 

jednotky 

- si precvičuje klesajúce a rastúce rady 

čísel 

- sa oboznamuje s pravidlami 

porovnávania čísel  

Spájanie informácií z textu a určenie 

riešenia 

Sčítanie a 

odčítanie 

prirodzených čísel 

v obore do 100 

Sčítanie a odčítanie 

dvojciferného 

a jednociferného čísla bez 

prechodu 

Žiak vie pohotovo tvoriť úlohy 

podľa zadania 

Vyvodenie záverov z čítaného textu 

Opakovanie z 1. 

roč. 

Rovinné tvary a priestorové 

útvary 

Žiak vie rozlíšiť a pomenovať 

rovinné tvary a priestorové útvary 
Rozlíšenie a správne interpretovanie názvov 

Bod, priamka, 

úsečka 

                                                            

Rysovanie úsečiek. Vzory 

písmen v štvorcovej sieti. 

                                                                                                               

Žiak rysuje úsečky, správne pracuje 

v sieti 

Rozlíšenie a správne interpretovanie dĺžky 

úsečiek 

Priestorové 

útvary 

Budovanie telies z kociek 

podľa vzoru alebo obrázka 

Žiak dokáže zostaviť stavby podľa 

vzoru alebo obrázka 

Rozlíšenie a správne interpretovanie 

informácií z obrázkov 

 

 

 



Predmet:        Prvouka                                                                                                                                 

 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

Človek a 

spoločnosť Bezpečnosť na ceste 

Žiak ovláda základné pravidlá 

bezpečnosti na ceste. Vie, čo je priechod 

pre chodcov a semafor. 

Čiastočne tvoriť úsudok podľa obrázkov.                                

Tvorba projektu. 

Človek a 

spoločnosť 

Naša krajina - Slovensko 

Žiak vie, že jeho obec je súčasťou 

Slovenska. Vie, kedy vznikla Slovenská 

republika. Žiak vie rozpoznať štátne 

symboly: štátnu vlajku a štátny znak 

SR. 

Dokázať opísať slovami štátne symboly 

Človek 

a príroda 

Spoznávame 

živočíchy 

                                                                          

Chov živočíchov a úžitok 

z nich 

 

Žiak vie vysvetliť na príkladoch, aký úžitok 

človeku poskytuje chov živočíchov: kráv 

(tur domáci), oviec (ovca domáca), sliepok 

(kura domáca), koní (kôň domáci), včiel 

(včela medonosná). 

Dokázať sformulovať myšlienku o význame. 

 Človek 

a príroda 
Spoznávame človeka Čítanie z motivačného obrázka Vyvodiť poučenie. 

Človek a 

spoločnosť  Povolanie ľudí Tvorenie úsudkov 

Rozpoznať a používať rôzne organizačné prvky 

k textu na vyhľadávanie a identifikáciu 

relevantnej informácie. 



 

Človek 

a príroda 

Spoznávame 

neživú prírodu 

a prírodné 

javy  

Rozpúšťanie látok vo 

vode 

Žiak vie skúmať rozpúšťanie látok vo vode. 

Dokáže vytvoriť záver o tom, ktoré látky sa 

vo vode rozpúšťajú a ktoré nie. Žiak vie 

skúmaním zistiť, akým spôsobom je možné 

rozpúšťanie urýchliť. Vie jednoducho 

vysvetliť, čo sa deje s látkou, ktorá sa vo 

vode rozpúšťa. 

Zreprodukovať vlastné zistenia z textu.   

Spoznávame 

živočíchy 

Živočíchy a ich 

spoločenstvá 
Vie pomenovať živočíchov na obrázku Dokázať sformulovať hlavnú myšlienku textu. 

                   

Spoznávame 

živočíchy 

Rast a vývin živočíchov 

Žiak vie, aké sú životné prejavy 

živočíchov. Vie, že živočíchy sa 

postupne menia – rastú, vyvíjajú sa, 

dospievajú, starnú. Žiak vie uviesť 

príklady mláďat rôznych druhov 

živočíchov, ktoré sa nemusia podobať 

na dospelé jedince. 

Logicky spájať informácie z celého textu 

s cieľom určiť postupnosť aktivít. 

Spoznávame 

rastliny 

 

Ako sa prispôsobujú 

rastliny 
Práca s textom 

Porovnať a zhodnotiť časti textu a zdôvodniť 

svoj výber. 

 

 

 



Predmet:         Slovenský jazyk a literatúra                                                                                            

 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

Komunikačn

é konvencie Nápis 

Žiak  rozumie nápisom vo svojom okolí 

a vie vhodným nápisom označiť 

miestnosti v škole i doma 

Vytváranie a obmena nadpisov 

Komunikačn

é konvencie 

Vieme komu vykáme 

a komu tykáme 

Žiak vie rozlišovať a používať vykanie 

a tykanie 

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách 

Prichádza 

jeseň 
Žltá jeseň Žiak vie výrazne čítať umelecký text Dokončiť báseň- vlastná tvorba poézie 

Rozdelenie 

hlások 
Slabiky de, te, ne, le 

Slabiky di, ti, ni, li 

Žiak vie, že nad ď, ť, ň, ľ sa pred e, 

i nepíše mäkčeň. Vie slová správne 

prečítať a napísať 

Precvičovanie výslovnosti v modelových 

situáciách 

Vety Rozkazovacie, zvolacie 

a želacie vety 

Žiak vie rozlíšiť rozkazovaciu, zvolaciu 

a želaciu vetu a napísať za ňou správne 

znamienko – výkričník. Uvedomuje si 

správnu melódiu hlasu 

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách 

Koľko dní je 

do Vianoc? 
Ako sme čakali Vianoce 

Vie nájsť aj vytvoriť zdrobneninu slová. 

Orientácia v texte. 

Verbálne a neverbálne vyjadrenie 

emocionálneho zážitku z textu 

Mimočítanko

vé texty - 
Pôjdem do inej školy 

Vedieť vypracovať úlohy k prečítanému 

textu 

Vypracovanie úloh z prečítaného príbehu 

v časopise. 



Maxík Orientácia v texte.  Rozvoj čítania 

s porozumením. Vedieť odpovedať 

celou vetou na otázky. 

Ide zima Príprava na zimný 

spánok 

 

Žiak sa orientuje v prečítanom texte.  

Dokáže vyhľadávať informácie podľa 

zadania. 

Reprodukovanie prečítaného textu. 

Z rozprávky 

do rozprávky Medovníková chalúpka Poznať znaky rozprávky.  

Prác  Čítanie rozprávok, dramatizácia rozprávky 

slovný rozbor 

 

Moja mama, 

mamička 
Mamičkino poď 

 

Žiak číta plynule a s porozumením,  

orientuje sa v texte , vie s citom 

recitovať báseň 

Vyjadrenie emocionálneho zážitku 

 

Predmet:        Hudobná výchova  

                                                                                                      

    TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

    

Inštrumentál

ne činnosti  
Adam v škole nesedel 

Hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch  
Vyhľadať a zreprodukovať hudobný nástroj.   



Hudobno-

pohybové 

činnosti.  

Krásna, krásna 

                                                                                  

Pohybom adekvátne vyjadriť 

hudobno-výrazové prostriedky 

Čiastočne tvoriť úsudok. Odprezentovať svoj 

úsudok o téme v piesni. 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Pohyb so 

spevom  

Češem si hlavičku 

- pohybom adekvátne vyjadriť 

hudobno-výrazové prostriedky 

- tanečné prvky a pohyb 

v jednoduchých choreografiách 

Logicky spájať informácie s cieľom určiť 

postupnosť aktivít. 

Percepčné 

činnosti – 

aktívne 

počúvanie  

Vianočné koledy 

 

-Aktívne počúvať vianočné koledy, 

identifikovať hudobno-vyjadrovacie 

prostriedky v kontrastoch, rozlíšiť 

niektoré hudobné nástroje 

v počúvaných skladbách 

Prezentácia piesne  a vyjadrenie svojich pocitov. 

 

Predmet:         Telesná výchova                                                                                                                         

  

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

Akt.v prír. a 

poh. činnosti 

Hry v prírode 

 

Pohyb a pobyt v prírode Vysvetliť význam a zásady ochrany prírody 

počas pohybových aktivít 

Manipulačné, 

pohybové 

Basketbal Žiak vie základné pravidlá  pravidlách 

basketbalu. Poznatky o správnej 

Vyvodenie záverov z textu k obrázkom. 

 



a prípravné 

športové hry 

manipulácii s herným náčiním. Zásady 

bezpečnosti a  hygieny pri hrách. 

Psychomotori

cké 

a zdravotne 

orientované 

cvičenia a hry 

Dýchacie cvičenia Aktivity zamerané na rozvoj dýchania, 

cvičenia zamerané na nácvik 

správneho dýchania v rôznych 

polohách. 

Opísať základné spôsoby dýchania 

 

Predmet:        Výtvarná výchova   

                                                                                                                            

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

Podnety 

architektúry 

Dopravné prostriedky 

 

Skonštruovať architektonický tvar 

(prvok) zo stavebnice 

 Zreprodukovať jednu, alebo dve informácie 

z dopravy daným dopravným prostriedkom  

Podnety videa 

a filmu 
Obľúbená filmová postava 

Výtvarne interpretovať filmovú 

postavu v novej dramatickej situácii 

podľa vlastnej fantázie 

Prezentácia maľby a vyjadrenie svojich pocitov. 

   Podnety 

fotografie 

    

Koláž 

/Montáž z fotografií/ 
Zostaviť koláž z častí rôznych 

fotografií 

Čiastočne tvoriť úsudok. Odprezentovať vlastný 

postup pri tvorbe koláže 

 

                                                                             



                                                                          Ročník: tretí 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Predmet:     Slovenský jazyk a literatúra 

 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Smrť Dievčatko so 

zápalkami 

Nácvik čítania priamej reči. Vedieť správne 

intonovať vety a viacslabičné slová. Vedieť 

sa vcítiť do umeleckého textu. 

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách. 

 

Mimočítanková 

literatúra 

 Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať 

čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, 

rozhľadu, spoznávanie tvorby autorov.  

Verbálne a neverbálne vyjadrenie 

emocionálneho zážitku z textu. 

Sloh List Žiak rozozná časti listu. Vie písomne 

zoštylizovať jednoduchý list. Ovláda 

pravopis oslovenia. Vie sa podpísať svojim 

menom, prípadne priezviskom. 

Vytváranie a písanie listov. 

Sloh Opis predmetu Dieťa vie ústne opísať základné vlastnosti 

predmetu. Podľa opisu vie určiť, o aký 

predmet ide. Učí sa tvorivo rozmýšľať. 

V ústnom prejave dodržiava spisovnú 

výslovnosť. 

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách. 

 



Vybrané slová Vybrané slová po z Žiak si postupne osvojuje pravopis 

vybraných slov. Vie, v ktorých slovách sa 

píše y, ý. Vie správne uplatniť pravopis 

v príbuzných slovách. Vie vybrané slová 

používať nielen v izolovaných slovách, ale 

aj v iných slovných spojeniach a v textoch. 

Precvičovanie komunikačných zručností 

v modelových situáciách. 

 

Kniha O knihách Čítanie s porozumením. Hľadať v texte 

prirovnania. 

Zapojenie sa do projektu Záložka do knihy 

spája školy. 

 

 Predmet:         Matematika 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Opakovanie 

učiva 2. 

ročníka 

Sčítanie a  odčítanie 

čísel do 100. 

Zautomatizovať spoje počítania do 100. 

Správne pomenovať členy pri odčítaní. 

Nájsť pravidlo postupnosti. Riešiť slovné 

úlohy rôzneho typu (zostaviť príklad, riešiť 

ho a riešenie dopísať do odpovede). 

Rozlíšenie a správne interpretovanie 

názvov. 

 

Opakovanie 

učiva 2. 

ročníka 

Sčítanie a  odčítanie 

čísel do 100. 

Zautomatizovať spoje počítania do 100. 

Správne pomenovať členy pri odčítaní. 

Nájsť pravidlo postupnosti. Riešiť slovné 

Dokázať vytvoriť príklady na riešenie 

slovnej úlohy. 



úlohy rôzneho typu (zostaviť príklad, riešiť 

ho a riešenie dopísať do odpovede). 

Násobenie 

a  delenie 

prirodzených 

čísel v  obore 

do  100 

Zavedenie násobenia 

a vysvetlenie princípu 

Pochopiť násobenie ako sčítanie rovnakých 

sčítancov. Počítať pohotovo po 2, 3, 4, 5,... 

Poznať znak násobenia. Riešiť úlohy 

viacnásobným sčítaním aj násobením. 

Postupne si osvojiť spoje násobenia dvomi, 

piatimi. Pochopiť pojem párne a  nepárne 

čísla na základe násobenia dvomi. 

Interpretovanie a integrovanie daných 

informácií. 

 

Vytváranie 

prirodzených 

čísel v  obore 

do  10 000 

Vytváranie čísel. 

Rozšírenie 

prirodzených čísel 

v  obore do 1 000. 

Oboznámiť sa s  číslami do 1  000. Využívať 

analógiu s  radom čísel do 100. Počítať po 

desiatkach. Vedieť čítať a  písať trojciferné 

čísla. Orientovať sa v  číselnom rade a  na 

číselnej osi. Správne priraďovať. Rozkladať 

čísla na stovky, desiatky a  jednotky. 

Správne dopĺňať postupnosti. Pracovať 

s  peniazmi. 

Vyvodenie záverov z textu k obrázkom. 

 

Geometria Stavba telies z  kociek. 

Rysovanie 

v  štvorcovej sieti. 

Rovinné útvary. 

Rysovať v  štvorcovej sieti. Rozlišovať 

rovinné útvary. 

Rozlíšenie a správne interpretovanie 

názvov. 

 

 



      Predmet:   Prírodoveda 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Objavujeme 

neživú prírodu 

a skúmame 

prírodné javy 

Kolobeh vody v 

prírode 

Žiak vie vysvetliť kolobeh vody v prírode. Použiť nadpisy, text v rámčekoch a 

ilustrácie na vyhľadávanie častí. 

 

Objavujeme 

ľudské telo 

 

Tráviaca sústava 

 

Žiak vie, že trávenie je proces, pri ktorom si 

človek ponecháva v tele z potravy látky, 

ktoré potrebuje a zvyšok z tela vylučuje. Vie 

vysvetliť proces trávenia. Vie zakresliť časti 

tráviacej sústavy a vysvetliť, čo sa v 

zakreslených častiach sústavy deje s 

potravou. Pozná pojem trávenie. 

Porovnať a zhodnotiť časti textu 

a zdôvodniť svoj výber. 

 

Objavujeme 

živočíchy 

 

Živočíchy s vnútornou 

kostrou. Cicavce 

 

Žiak vie opísať spôsob života vybratých 

zástupcov živočíšnej ríše cicavcov – jež 

tmavý, krt obyčajný, mačka domáca. Vie 

opísať vzťah vybratých živočíšnych druhov 

k prostrediu, v ktorom žijú 

Zreprodukovať vlastné zistenia z textu. 

 

Objavujeme 

živočíchy 

Moja výskumná 

správa o živočíchoch. 

Opakovanie tematického celku Tvorba projektu. 



Objavujeme 

rastliny a 

huby 

 

Liečivé rastliny 

 

Žiak vie, že mnohé rastliny obsahujú látky, 

ktoré pomáhajú liečiť zranenia a ochorenia, 

a že liečivé látky sa nachádzajú v rôznych 

častiach rastliny. Uvedie päť príkladov: 

žihľava dvojdomá, repík lekársky, lipa 

malolistá, skorocel kopijovitý, materina 

dúška. Vie pripraviť z liečivých bylín odvar 

a výluh a vysvetliť medzi nimi rozdiel. 

Vyvodiť poučenie. 

 

 

    Predmet:     Vlastiveda 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Škola a jej 

okolie 

Cesta do školy a 

domov 

Žiak ovláda bezpečnostné pravidlá pri ceste 

do školy, vie opísať podľa náčrtu cestu do 

stredu obce. 

Čiastočne tvoriť úsudok podľa obrázkov. 

 

Miestna 

krajina 

Moja obec, 

Život v mojej obci 

Žiak vie opísať svoju obec  (napr. aké domy, 

ulice – pozná, možno aj vymenovať, blízka 

rieka, park a iné). 

Dokázať sformulovať myšlienku o 

význame. 

 

Jar Premeny prírody Žiak vie charakterizovať zmeny v prírode na 

jar a použiť pri tom vlastné pozorovania 

a skúsenosti, opísať činnosti ľudí na jar. 

Zreprodukovať vlastné zistenia z textu.  

 



Jar Starostlivosť o 

mláďatá 

Žiak pozná rozdiel medzi starostlivosťou o  

domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá 

Logicky spájať informácie z celého textu 

s cieľom určiť postupnosť aktivít. 

Krajina 

v ktorej 

žijeme 

Slovensko na mape Žiak vie ukázať na mape Slovenska svoju 

obec, 

identifikovať na mape Slovenska pohoria, 

nížiny, rieky a cesty (podľa farieb). 

Spájať informácie z celého textu. 

 

       

  Predmet:        Výtvarná výchova 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

KOMPOZIČ

NÉ 

PRINCÍPY 

Tvar z 

obrysov 

Superzviera 

Superpredmet 

 

Žiak poskladá novotvar z obrysov. Pozná 

tvar – široký, úzky, vysoké, nízke, hranaté, 

zaokrúhlené, prírodné, presné , nepresné. 

Prezentácia maľby a vyjadrenie svojich 

pocitov. 

 

PODNETY 

Z DEJÍN 

UMENIA 

Grécke 

umenie 

Bludisko 

 

Žiak zachytí z počutého príbehu dej, 

postavu. Vymenuje aspoň tri 

charakteristické  prvky života v starovekom 

Grécku. 

Rozvíjať domýšľavosť žiaka, zaujať ho 

a prehlbovať jeho fantáziu. 

 



PODNETY 

Z REČI 

Obrazy z 

písmen 

Hra s písmenami 

 

Žiak dokáže na základe vlastnej fantázie, 

obrazotvornosti, úsudku kombinovať 

pripravené písmená abecedy do určitého 

tvaru či náhodne. Vytvorí obraz z písmen. 

Rozvíjať domýšľavosť žiaka, zaujať ho 

a prehlbovať jeho fantáziu. 

 

 

  Predmet:       Hudobná výchova 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Železnica, Keď ja 

bula malá 

Žiak zvláda základy speváckeho dýchania. Čiastočne tvoriť úsudok. Odprezentovať 

svoj úsudok o téme v piesni. 

 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Šabľový , Fašanek sa 

kráti 

Chlapci tancujú a dievčatá spievajú. Prezentácia piesne a vyjadrenie svojich 

pocitov. 

 

Vokálno-

intonačné 

činnosti 

 

Prší , prší, Spievanky 

, spievanky, 

 

Zaspievať pieseň podľa textu, na slabiky, 

pridať rytmický sprievod. 

Prezentácia piesne a vyjadrenie svojich 

pocitov. 

 

 

 

         

 



 Predmet:         Telesná a športová výchova 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné  

pohybové 

zručnosti 

Skákačky, naháňačky, 

triafačky 

Žiak vie precvičovať už osvojené 

elementárne pohybové zručnosti. 

Rozlíšenie a správne interpretovanie 

pohybu cez prekážky. 

 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

 Vybíjaná Žiak hrá vybíjanú podľa stanovených 

pravidiel. 

Rozlíšenie a správne interpretovanie 

pohybu. 

Kreatívne 

a estetické 

pohybové 

činnosti                                  

Jedn. rytmické 

cvičenia spojené 

s vytliesk.  

a vydupávaním 

a hraním na 

tamburínu. 

Žiak dokáže vykonávať rytmické pohyby 

vzájomne aj s vytliesk. a vydupávaním 

a udávaním rytmu na hudobnom nástroji 

.Žiak dokáže udávať rytmické pohyby. 

Rozlíšenie a správne interpretovanie 

pohybu. 

 

         

 

 



 Predmet:        Pracovné vyučovanie 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej 

gramotnosti 

 

Pestujeme 

črepníkové 

rastliny 

 Rozmnožovanie 

rastliny ston. a 

listovými odrezkami 

Poznať význam rozmnožovania rastliny, 

požiadavky na pestovanie a rozmnožovanie 

odrezkami. 

Dokázať sformulovať myšlienku o 

význame. 

Pracujeme 

s papierom a 

kartónom 

 

 Výroba 

a vlastnosti papiera 

 

Poznať spracovanie dreva a výrobu papiera, 

skúmať vlastnosti papiera podľa toho, ako 

sa strihá, trhá, skladá, ktorý papier je 

najvhodnejší na skladanie (balenie), z akého 

papiera sú listy učebníc, detských kníh...).  

Rozvíjanie fantázii. 

Upravujeme 

rezané kvety 

 

Upravujeme rastliny 

do váz 

 

Poznať význam aranžovania rezaných 

rastlín, základné pravidlá aranžovania, 

vedieť v skupinách zhotoviť ikebanu. 

Základné pravidlá výberu a aranžovania 

okrasných rastlín. Aranžovanie kvetov a 

doplnkovej zelene do váz a plochých 

misiek.. Zásady ošetrovania rezaných 

kvetov. Výstavky výsledkov aranžovania.  

Zreprodukovať vlastné zistenia z danej 

situácie. 

 

 

       



 Predmet:            Informatika 

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

Komunikácia 

prostredníctvom 

internetu 

Internet Žiak pozná pojmy www, webový 

prehliadač, webová stránka, odkaz, 

vyhľadávanie na webe. 

Spájať informácie z celého textu. 

 

Informácie 

okolo nás 

Práca s textom Žiak pozná nástroje na úpravu textových 

dokumentov, vie zmeniť veľkosť písma, 

hrúbku a použiť kurzívu. 

Dokázať sformulovať myšlienku 

o význame. 

Informácie 

okolo nás 

Jednoduchá 

prezentácia 

Žiak pozná nástroje a pojmy, ktoré 

využíva pri vytáraní jednoduchej 

prezentácie. 

Logicky spájať informácie z celého textu 

s cieľom určiť postupnosť aktivít. 

 

Ročník : štvrtý 

                                      

  Predmet:       Slovenský jazyk a literatúra                                                                                

TC Téma Výkonový štandard Aplikácia čitateľskej gramotnosti 

Slovné druhy Slovné druhy Rozoznávať ohybné slovné druhy v texte 
Triedna knižnica - založenie 

Čitateľský denník 

Umelecký a 

vecný text 
Umelecký a vecný text 

Žiak po prezentácii jednotlivých druhov 

textu vie každý pomenovať správnym 

pojmom 

Záložka do knihy 

Čitateľský denník 



Autorská 

rozprávka 
Autorská rozprávka 

Žiak pozná pojem autorská rozprávka, 

vie ju odlíšiť od ľudovej rozprávky. 

Pozná členenie textu rozprávky a vie 

pomenovať jej výchovný cieľ 

Medailón spisovateľa 

Čitateľský denník 

Autorská 

rozprávka 
Autorská rozprávka 

Žiak pozná pojem autorská rozprávka, 

vie ju odlíšiť od ľudovej rozprávky. 

Pozná členenie textu rozprávky a vie 

pomenovať jej výchovný cieľ 

Mikuláš - text zameraný na ČIG 

Čitateľský denník 

Opis prírody Opis prírody 
Žiak vie opísať krajinu podľa obrázka 

nielen ústne, ale aj písomne 
Čitateľský denník 

Slovné druhy Slovné druhy 
Žiak vie, že slová delíme do skupín, 

slovných druhov 

Fašiangy - text zameraný na ČIG 

Čitateľský denník 

 

Pripravujeme 

rozhovor 

 

Pripravujeme rozhovor 

Žiak vie skoncipovať jednoduché otázky 

a odpovede. Napr. so spolužiakom 

zrealizuje krátke interview o aktuálnej 

udalosti 

Hviezdoslavov Kubín 

Čitateľský denník 

Opis 

literárnej 

postavy 

Opis literárnej postavy 

Žiak vie charakterizovať opis osoby. 

Pozná základné charakterové vlastnosti, 

povahové črty opisovanej osoby 

Deň ľudovej rozprávky 

Čitateľský denník 

Slovné druhy Slovné druhy 

Žiak vie triediť slovné druhy na ohybné a 

neohybné. Vie ich identifikovať v 

cvičeniach, texte 

Deň matiek 

Čitateľský denník 



 

Literatúra 

pre deti 

 

Literatúra pre deti 

Žiak vie plynulo čítať, dokáže sám 

zreprodukovať text a vie odpovedať na 

otázky k textu. 

Ahoj škola -  text zameraný na ČIG 

Čitateľský denník 

  

 

  Predmet:              Matematika                                                                                                      

TC Téma Výkonový štandard 
Aplikácia čitateľskej 

gramotnosti 

Opak.  

učiva 3.roč. 

Násobenie a delenie v číselnom 

obore do 20 

Zautomatizovať spoje násobenia 

a delenia v obore do 20.Riešiť 

jednoduché a zložené slovné úlohy 

Tvorivosť pri formulovaní 

zadania slovných úloh 

Opak.  

učiva 3.roč. 

Stavby telies z kociek. Plány 

stavieb 

Vedieť zapísať počet kociek 

v stavbách.Správne priradiť plán k 

stavbe 

Pochopiť náučný text 

o pyramídach – vypracovať 

pracovný list 

Opak. 

 učiva 3.roč. 
Násobenie a delenie 5 

Zautomatizovať spoje násobenia 5, 

poznať násobky čísel, riešiť slovné 

úlohy 

Čarodejnícke vyučovanie – 

tvorba matematických úloh 

Opak. 

 učiva 3.roč. 
Propedeutika zlomkov 

Delenie na polovice, tretiny, štvrtiny. 

Hodiny dňa 
Môj režim dňa - projekt 



Opak. učiva 3.roč. 

Rysovanie úsečky, priamky, 

polpriamky. Obvod 

trojuholníka 

Osvojiť si základné zásady pri 

rysovaní. Narysovať úsečky, priamky 

a polpriamky. Vypočítať obvod ako 

súčet dĺžky strán 

Vedomostný kvíz zameraný na 

geometrické a matematické 

pojmy 

Sčítanie a odčítanie 

v obore do   10 000 

Riešenie nepriamo 

sformulovaných úloh 
Riešiť slovné úlohy rôzneho typu Literárny text v slonej úlohe 

Kružnica, kruh 
 

Kružnica, kruh 

Poznať základný rozdiel medzi 

kružnicou a kruhom. Vedieť 

narysovať ľubovoľnú kružnicu a kruh 

s daným stredom 

Tvorba básne netradične písaná v 

kruhu 

Sčítanie,  odčítanie 

v obore do   10 000 
Čísla do 10 000 Riešiť rôzne typy úloh 

Deň  vody – náučný text 

v slovných úlohách 

Konštrukcia 

trojuholníka 
Konštrukcia trojuholníka 

Narysovať trojuholník v štvorcovej 

sieti 

Čo mám rád v matematike – 

vlastné prezentácie 

Sčítanie a odčítanie 

v obore do   10 000 

 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 

10 000 

Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené 

čísla v obore do 10 000.Správne sa 

orientovať pri práci s tabuľkou 

Prázdninové úlohy -  text 

zameraný na ČIG 

 

 

 

 

 



Predmet:          Vlastiveda                                                                                                     

TC Téma Výkonový štandard 
Aplikácia čitateľskej 

gramotnosti 

Slovensko na 

mape Mestá na mape Slovenska 
Žiak vie vyhľadať na mape významné mestá 

a miesta na Slovensku. 

Tvorba plagátu – 

propagácia mojej rodnej 

vlasti – skupinová práca 

Od Hornádu 

po Dunajec Prešov a okolie 

Pripraviť plán cesty zo svojej rodnej obce do 

Prešova, vedieť čítať plán, vyhľadať 

významné pamiatky.   

Vyhľadávanie informácií 

na internete, pracovať 

s cestovným poriadkom. 

Pamiatky 

UNESCO 

 

Pamiatky UNESCO 
Žiak aktívne vyhľadáva chránené pamiatky 

zaradené do UNESCA  

Každý žiak si vyhotoví 

prehľadný zoznam 

s krátkym opisom 

pamiatok UNESCO na 

Slovensku 

Od Tatier k 

Dunaju Povesť o Kráľovej holi a Kriváni 

Žiak vie reprodukovať obsah povesti 

vlastnými slovami a vie vytvoriť krátku 

dramatizáciu. 

Dramatizácia, prednes 

básne Smrť Jánošíkova – 

rozbor básne 

Záverečné 

opakovanie 

učiva 
Opakujeme  

Žiak vie odpovedať na otázky a použiť 

nadobudnuté vedomosti týkajúce sa učiva 4. 

ročníka. 

Pracovný list zameraný na 

opakovanie učiva – 

tajničky, hádanky, šifry, 

práca s mapou 

 



Predmet:         Prírodoveda                                                                                                                              

TC Téma Výkonový štandard 
Aplikácia čitateľskej 

gramotnosti 

Opakovanie 

Čo sme v minulom školskom roku 

spolu zistili a čo sme sa naučili 

Samostatne, primerane veku prezentovať 

poznatky 3. ročníka. 

Vedomostný kvíz „Rýchlo 

a správne“ zameraný na 

opakovanie učiva z 3. 

ročníka. 

Neživá 

príroda a 

skúmanie 

prírodných 

javov 

Magnet 

Žiak  pozná pojem magnet vie, že magnet je 

predmet, ktorý priťahuje niektoré kovové 

predmety a nepriťahuje žiadne nekovové 

predmety, vie ako sa k sebe správajú dva 

magnety. 

Popis prevedených pokusov 

Neživá 

príroda a 

skúmanie 

prírodných 

javov 

Hviezdy a planéty 

Žiak vie vymenovať v poradí planéty slnečnej 

sústavy 

- že planéty spolu tvoria slnečnú sústavu, 

- charakterizovať súhvezdie ako viditeľné 

usporiadanie hviezd do 

Testové úlohy - s výberom 

správnej odpovede a 

s výberom správnej 

negatívnej odpovede 

(tvrdenia). 

Pátrame po 

stopách 

prírodných 

spoločenstiev 

Živočíchy lesného spoločenstva 

Žiak vie vysvetliť život živočíchov v lese. Vie 

opísať spôsob života typických zástupcov 

lesného spoločenstva – medveď hnedý, jeleň 

lesný, sova lesná, veverica stromová. 

Prezentácia o vybranom 

živočíchovi 



Pátrame po 

stopách 

prírodných 

spoločenstiev 

Opakovanie 

Žiak ovláda pojmy a poznatky z tematického 

celku:  Pátrame po stopách prírodných 

spoločenstiev 

 

Prezentácia projektu 

z vybraného typy spoločenstvá 

 

 

Predmet:          Hudobná výchova                                                                                                                     

TC Téma Výkonový štandard 
Aplikácia čitateľskej 

gramotnosti 

Hlasové 

činnosti Čo sme sa naučili ? 

 

Žiak spieva podľa svojich dispozícií intonačne 

čisto a rytmicky presne. Dokáže pohybom 

správne reagovať na hudbu. 

„Hra na spevákov“ - 

prezentácia spevu 

a vyjadrenie svojich 

pocitov. 

Hlasové 

činnosti 

Percepčné 

činnosti 

Hudba pri slávnost. 

príležitostiach 

 

Žiak zaspieva podľa svojich možností Hymnu 

SR   intonačne čisto a rytmicky presne. Pozná 

historickú minulosť Slovákov - hymny, štátne 

symboly a sviatky. 

„Hra na bádateľov“ - 

vyhľadávanie informácií, 

ktoré považuje žiak za 

dôležité a ktoré ho zaujali.  

 

Hlasové 

činnosti 

inštrumentálne 

Ľudové hudobné nástroje 

 

Žiak spieva podľa svojich dispozícií intonačne 

čisto a rytmicky presne. Pozná hudobné 

nástroje, vie ako ich delíme. Pozná pojem 

fujara a vie aký je to hud. nástroj. 

Pracovný list – „Hudobné 

nástroje“ - priraďovacie 

úlohy  - žiak vyberá  zo 

zoznamu prvkov v dvoch 

stĺpcoch. Ku každej 

alternatíve v prvom stĺpci 



žiak priradí 

zodpovedajúcu alternatívu 

z druhého stĺpca. 

Hlasové 

činnosti 
Kalendárne a výročné zvyky 1 

 

Žiak spieva podľa svojich dispozícií intonačne 

čisto a rytmicky presne. Pozná zvyky a tradície 

v období pred Vianocami. 

„Zvyky a tradície“ - 

vedomostný kvíz. 

Hlasové 

činnosti 

Kalendárne a výročné zvyky 2  

 

Žiak spieva podľa svojich dispozícií intonačne 

čisto a rytmicky presne. Pozná jarné 

a veľkonočné zvyky a dané pojmy. 

„Hra na redaktorov“ - 

vyhľadať a reprodukovať 

uvedené informácie a 

pojmy o jarných 

a veľkonočných zvykoch  

z učebnice a prezentovať 

ich pred spolužiakmi. 

 

 

Predmet:       Výtvarná výchova                                                                                                                     

TC Téma Výkonový štandard 
Aplikácia čitateľskej 

gramotnosti 

Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

Farba 
Pochopiť princíp základných farebných 

kontrastov a naučiť sa ho používať 

Hlavnú myšlienku čítaného 

textu vyjadriť farbami 



Podnety 

moderného 

výtv.umenia 

Impresionizmus - krajinomaľba Pochopiť rozmanitosti výrazu 
Prezentácia maľby 

a vyjadrenie svojich pocitov 

Výtv.činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

Inšpirácia umením ďalekého 

východu 

Spracovať  jednotlivé druhy papiera, 

skladať origami 

Odprezentovať vlastný 

postup pri tvorbe origamu 

Podnety 

dizajnu 
Dizajn inšpirovaný slovom 

Žiak vie navrhnúť tvar predmetu 

inšpirovaný jeho názvom 

Informácie o dizajne použiť 

na tvorbu vlastného výrobku 

Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

Zábavná koláž 
Rozvíjať domýšľavosť žiaka, zaujať ho 

a prehlbovať jeho fantáziu 

Tvorba básne na konkrétnu 

koláž 

 

 

Predmet:            Telesná  výchova                                                                                                                 

TC Téma Výkonový štandard 
Aplikácia čitateľskej 

gramotnosti 

Základné 

lokomócie 

a nelokom. 

pohyb.zruč. 

Poradová príprava Žiak  vie správne zadávať povely 
Vedomostný kvíz zameraný 

na športovú terminológiu 



Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohyb.zručnosti 

Pohyb v zimnej prírode - 

korčuľovanie 
Žiak pozná význam pobytu v prírode v zime 

Porovnať možnosti 

pohybových aktivít na dedine 

a v meste 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné hry 

Loptová hra - futbal 
Žiak pozná presné pravidlá loptovej hry - 

futbal 

Hra na komentátora – 

okomentovať športový zápas 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohyb.zručnosti 

Skákačky, naháňačky, triafačky Žiak pozná význam súťaživosti v športe 

Vymyslieť pohybové cvičenia 

a navrhnúť jednoduché 

pravidlá 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 
Netradičné pohybové hry 

Žiak pozná pravidlá realizovaných 

netradičných hier 
Význam hry fair play 

 



Dopravná výchova 2. ročník 

 

 

 

 

TC Téma Výkonový štandard 
Aplikácia čitateľskej 

gramotnosti 

Dopravné 

značky a 

zariadenia 
Značky, ktorá nás informujú 

 

Žiak vie pochopiť a vysvetliť dôležitú úlohu 

dopravných značiek pri cestách 

a chodníkoch. Všíma si dopravné značky 

cestou do školy aj zo školy. Pozná rozdiely 

medzi obytnou a pešou zónou. 

Vychádzka do okolia školy, 

pozorovanie dopravných 

značiek. Opis značky a jej 

vysvetlenie... 

Dopravné 

značky a 

zariadenia 
Dopravné značky 

Žiak  pozná čo najviac dopravných značiek. 

Snaží sa  vymyslieť príbeh v úlohe účastníka 

cestnej premávky. Používa čo najviac slov 

z dopravnej terminológie. 

 

 

Kreslenie v skupinách-  

vymyslený príbeh z ulice 

 

Záchrana 

života Policajti, hasiči, záchranári 

 

Žiak pozná autá s výstražnou signalizáciou. 

Vie ako sa má správať pri stretnutí s nimi  

v cestnej premávke. 

Správne telefonovať na čísla 

158, 155, 150 a 112. 

Demonštrácia na hodine, 

ako zavolať a čo povedať... 



                                                                                                        ISCED II 

 

Vzdelávacia oblasť:  Jazyk a komunikácia 

Predmet:   Slovenský jazyk a literatúra 

 

Ročník Počet hodín   

5. 1 TC Vieme počúvať?  

  Téma Pravidlá aktívneho počúvania 

  Výstup pochopiť počutý alebo čítaný text, kľúčové slová, osnova  

  Pracovný text Učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník, str. 13 – 14 

 1 TC Čítate radi?  

  Téma P. Glocko: Robinson a dedo Milionár 

  Výstup správna technika čítania, pravidlá dobrého čitateľa, hry na zlepšovanie pamäti 

  Pracovný text Učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník, str. 31 – 32 

 2 TC Vieme čítať piktogramy, grafy, 

  Téma Piktogramy a graf Návštevníci zoo  

  Výstup spoznať piktogramy, vedieť čítať grafy podľa zadaných otázok 

  Pracovný text Učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník, str. 38 – 39, 43; Pomocník zo SJ, str. 

19 

 1 TC Vieme rozlíšiť vecný a umelecký text? 

  Téma Poprehadzovaná rozprávka 



  Výstup porozumenie textu a jeho úprava, kľúčové slová 

  Pracovný text Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník, str. 27 – 28 

 1 TC Vieme, čo je v texte dôležité?  

  Téma Africké slony 

  Výstup kľúčové informácie, úlohy na porozumenie textu, schéma textu 

  Pracovný text Slovenský jazyk pre 5. roč., str. 90; Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. 

ročník, str. 34 

 1 TC Opis osoby  

  Téma Opis hlavnej postavy  

  Výstup úprava textu, usporiadanie viet, projekt 

  Pracovný text Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník, str. 43 

 1 TC Vieme rozlíšiť tému a hlavnú myšlienku?  

  Téma Téma a hlavná myšlienka 

  Výstup úlohy na porozumenie textu, určenie témy a hlavnej myšlienky 

  Pracovný text Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník, str. 48 – 49 

    

6. 1 TC Zámená 

  Téma Miloš Ferko: Nebyť prvý 

  Výstup úlohy na porozumenie textu, téma, hlavná myšlienka, dialogizované čítanie 

  Pracovný text Učebnica Slovenský jazyk pre 6. ročník, str. 20 

 1 TC Podstatné mená 

  Téma O samozrejmých veciach okolo nás 



  Výstup úlohy na porozumenie textu 

  Pracovný text Učebnica Slovenský jazyk pre 6. ročník, str. 38, Kniha: 100 najväčších 

vynálezov 

 1 TC Slovesá 

  Téma Na olympijské hry sa nesmelo meškať 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie textu 

  Pracovný text Učebnica Slovenský jazyk pre 6. ročník, str. 53 

 1 TC Rozprávanie 

  Téma Vidiny v hmle 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie textu, dokončenie príbehu 

  Pracovný text Učebnica Slovenský jazyk pre 6. ročník, str. 64 – 65 

 2 TC Neohybné slovné druhy 

  Téma Citoslovcia 

  Výstup vymyslieť príbeh zo zadaných citosloviec, komiks 

  Pracovný text Pomocník zo slovenského jazyka pre 6. ročník, str. 50 

 1 TC Formy rozprávania  

  Téma Ako sme s Pipom boli sovami  

  Výstup text s doplnenými slovami zameraný na logiku a slovnú zásobu 

  Pracovný text Učebnica Slovenský jazyk pre 6. ročník, str. 74  

    

7. 1 TC Komunikačné situácie 

  Téma Súkromná komunikácia 



  Výstup transformácia textu na telefonický rozhovor 

  Pracovný text Pomocník zo slovenského jazyka pre 7. ročník, str. 17  

 1 TC Opis 

  Téma Opis osoby 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie textu, opis obrázka 

  Pracovný text Pomocník zo slovenského jazyka pre 7. ročník, str. 37  

 2 TC Slovesá 

  Téma Slovesný vid 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie textu  

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č. 6, str. 24 – 26 

 1 TC Skladba 

  Téma Vetný základ a jednočlenná veta 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie textu, slogany, reklama 

  Pracovný text Pomocník zo slovenského jazyka pre 7. ročník, str. 55 – 56 

    

8. 2 TC Podstatné mená 

  Téma Na bicykli v tuneli?  

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Uč. slovenského jazyka str. 26, Úlohy na roz. čitateľskej gramotnosti PL č. 2, 

str. 10 – 11 

 2 TC Buďte asertívni 

  Téma Môže za to Harry Potetter?  



  Výstup vypracovanie úloh na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

  Pracovný text Uč. slov. jazyka, str. 33; Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č. 12, 

s. 31 – 33 

 1 TC Slovesá 

  Téma Najväčší vynálezcovia, akí kedy žili 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie, gramatika 

  Pracovný text Učebnica slovenského jazyka pre 8. ročník, str. 51 – 52 

 1 TC Skladba 

  Téma O miest, kde vládnu živočíchy a človek je len pozorovateľom 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie, práca s internetom 

  Pracovný text Učebnica slovenského jazyka pre 8. ročník, str. 91 – 92 

 1 TC Úspešnú plavbu v mori informácií! 

  Téma Murova čitáreň 

  Výstup pojmová mapa, práca s internetom  

  Pracovný text Učebnica slovenského jazyka pre 8. ročník, str. 107 – 108 

    

9. 1 TC Jazykové štýly 

  Téma Vzťahy medzi slovami. Kriminalita okolo nás 

  Výstup T diagram 

  Pracovný text Učebnica slovenského jazyka pre 9. ročník, str. 11 

 1 TC Slovná zásoba 

  Téma Obohacovanie slovnej zásoby I. Lietadlo 



  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie textu 

  Pracovný text Učebnica slovenského jazyka pre 9. ročník, str. 19 – 20 

 1 TC Výkladový slohový postup 

  Téma Prečo je v zime zima a v lete teplo? 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie, práca s internetom 

  Pracovný text Pomocník zo slovenského jazyka pre 9. ročník, str. 33 – 34 

 1 TC Umelecký štýl 

  Téma Tajomstvo príbehu 

  Výstup forma rozprávania, rozprávač, rolové čítanie textu, práca nad úlohami v 

dvojiciach 

  Pracovný text Učebnica slovenského jazyka pre 9. ročník, str. 67 – 68 

 1 TC Skladba 

  Téma Ako hovoria Európania?  

  Výstup úlohy na porozumenie textu, analýza grafu 

  Pracovný text Učebnica slovenského jazyka pre 9. ročník, str. 71 –73 

 1 TC Náučný štýl. Odborný opis 

  Téma Inteligentná plastelina 

  Výstup úlohy na porozumenie, kľúčové slová 

  Pracovný text Pomocník zo slovenského jazyka pre 9. ročník, str. 73  

 

 

 



 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v literárnej výchove 

 

Ročník Počet hodín   

5. 1 TC Ľudové rozprávky 

  Téma Pavol Dobšinský: Slovenské ľudové rozprávky 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie  

  Pracovný text text rozprávky z knihy Slovenské ľudové rozprávky podľa výberu 

 2 TC Autorská rozprávka 

  Téma Ľubomír Feldek: Nepodpísaná rozprávka 

  Výstup dramatizované čítanie rozprávky, vypracovanie úloh na porozumenie, krátka 

scénka 

  Pracovný text Učebnica LV pre 5. ročník, str. 64 – 65; Pomocník z literatúry pre 5. ročník, str. 

32 – 35 

 1 TC Povesti 

  Téma Miestna povesť – hrad Soľnohrad 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Kniha – Tajuplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch, str. 96 – 101 

 1 TC Legendy 

  Téma Solúnski bratia 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č. 5, str. 17 – 18 



    

6. 1 TC Piesne 

  Téma Populárna pieseň (Peter Nagy, Kamil Peteraj) 

  Výstup interpretácia piesni, vypracovanie úloh na porozumenie, transformácia hudobného 

žánru 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 6. ročník, str. 16 – 17 

 2 TC Balady 

  Téma Ľudová balada: Išli hudci horou 

  Výstup pojmová mapa, vypracovanie úloh na porozumenie, komiks podľa zadanej 

osnovy 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 6. ročník, str. 25 – 26 

 1 TC Balady 

  Téma Ľudová balada: Jeden otec dobrý 

  Výstup pojmová mapa, krátka scénka 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 6. ročník, str. 32 – 33 

 2 TC Zo života detí 

  Téma Libuša Friedová: Ó, ó, ó... Olympiáda! (poviedka) 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie, krátke rozprávanie o športovom zážitku 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 6. ročník, str. 66 – 67 

 1 TC Detektívka 

  Téma Jela Mlčochová: Úskok 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie, vytvoriť námet na detektívne pátranie 



  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 6. ročník, str. 80 – 82 

    

7. 1 TC Piesne 

  Téma K. Peteraj, M. Žbirka: Balada o poľných vtákoch 

  Výstup interpretácia piesne, úlohy na porozumenie, gramatické pravidlá 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 7. ročník, str. 26 

 1 TC Detský hrdina v literatúre 

  Téma Marta Hlušíková: Milujem lodné sirény 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie, téma, hlavná myšlienka, problém šikanovania 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 7. ročník, str. 45 – 46 

 1 TC Dobrodružstvo v literatúre 

  Téma Jack London: Jerry a Michael z ostrovov 

  Výstup dramatizácia príbehu, vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 7. ročník, str. 59 – 60 

  TC Dobrodružstvo v literatúre 

 1 Téma Lewis Carroll: Alica v krajine zázrakov 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č. 7, str. 27 – 30 

 1 TC Dramatické umenie 

  Téma M. Ende: Nekonečný príbeh 

  Výstup dramatizované čítanie textu, úlohy na porozumenie, gramatické pravidlá 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 7. ročník, str. 87 – 88 



    

8. 1 TC Ľúbostná lyrika 

  Téma Ján Kollár: Dcéra Slávy 

  Výstup vyfarbená mapa Európy so slovanským územím  

  Pracovný text Učebnica LV pre 8. ročník, str. 10 – 11; Pomocník z literatúry pre 8. ročník, str. 7 

 1 TC Ľúbostná lyrika 

  Téma E. Barrettová-Browningová: Portugalské sonety 

  Výstup interpretácia a parafrázovanie lyrickej básne, umelecké prostriedky 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 8. ročník, str. 28 – 29 

 1 TC Denník 

  Téma M. A. Beňovský: Osudy a cesty grófa M. A. Beňovského  

  Výstup pojmová mapa 

  Pracovný text Učebnica LV pre 8. ročník, str. 77 – 78, 109; Pomocník z literatúry pre 8. ročník, 

str. 59 

 1 TC Vedecko-fantastická literatúra 

  Téma Jozef Repko: Prípady z budúcej minulosti 

  Výstup vypracovanie otázok na porozumenie, neologizmy 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 8. ročník, str. 66 – 68 

 1 TC Vedecko-fantastická literatúra 

  Téma Jules Verne: Pätnásťročný kapitán 

  Výstup vypracovanie úloh na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č. 20, str. 60 – 63 



    

9. 1 TC Epigramy 

  Téma Chvíľa s epigramami 

  Výstup frazeologizmy, antonymá, homonymá; vymyslieť vlastné epigramy 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 9. ročník, str. 27 

 1 TC Prírodná lyrika 

  Téma Ivan Kupec: Decembrová dúha 

  Výstup interpretácia básne, kľúčové slová, téma, hlavná myšlienka 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 9. ročník, str. 32 

 1 TC Poézia – reflexívna lyrika 

  Téma Peter Andruška: Zbohom zbraniam 

  Výstup interpretácia básne, umelecké prostriedky 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 9. ročník, str. 33 – 35 

 1 TC Detský hrdina v literatúre 

  Téma I. B. Singer: Príbehy detstva 

  Výstup úlohy na porozumenie, rolové čítanie 

  Pracovný text Pomocník z literatúry pre 9. ročník, str. 74 – 77 

 

Iné aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti:  

    

Olympiáda zo SJL pre žiakov 8. – 9. ročníka, 

Dramatizované čítanie s dome seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 



Medzinárodný deň školských knižníc – dramatizované čítanie, scénka 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského – prednes slovenských povestí 

Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy 

Dospelí čítajú deťom – čítanie, pracovný list 

Čítame škôlkarom – dramatizované čítanie, scénka, divadielko 

Súťaž O najlepšieho rozprávača – krátke pútavé rozprávanie príbehu z vopred určených slov 

Čitateľská gramotnosť – školské testovanie jednotlivých tried 

 

Predmet:    Anglický jazyk – I. cudzí jazyk 

Ročník Počet hodín   

5. 1 TC Predstavenie sa   

  Téma V triede 

  Výstup Pochopiť počutý alebo čítaný text, nájsť v texte kľúčové slová. Aktivity na prácu 

s textom. 

  Pracovný text Učebnica ANJ pre 5. ročník, str. 6-7/Kniha „Monkeys in school“  

 1 TC Miesta  

  Téma Mestá a rôzne miesta v nich, ich história.  

  Výstup Pochopiť počutý alebo čítaný text, nájsť v texte kľúčové slová. Aktivity na prácu 

s textom. 



  Pracovný text Učebnica ANJ pre 5. ročník, str. 60-61/Kniha „Pictures from the past“ 

6.  1 TC Zábava 

  Téma Film, kino  

  Výstup Porozumieť čítanému textu, zvládnuť úlohy prostredníctvom testu a PL. 

  Pracovný text Učebnica ANJ pre 6. ročník, str. 72, 76/Kniha „Little women“ 

 1 TC Zábava 

  Téma Divadlo 

  Výstup Vedieť povedať hlavnú myšlienku knihy, klady a zápory hlavných hrdinov. 

  Pracovný text Učebnica ANJ pre 6. ročník, str. 77/Kniha „Little women“ 

7. 1 TC Časy a miesta  

  Téma Časové pásma a svetové strany 

  Výstup Vypracovať projekt – obsah knihy s ilustráciami. 

  Pracovný text Učebnica ANJ pre 7. ročník, str. 32-34, 40-41/Kniha „The coldest place on Earth“ 

 1 TC Skúsenosti  

  Téma Melódia a rytmus 

  Výstup Spracovať projekt zameraný na obsah knihy s ilustráciami. 

  Pracovný text Učebnica ANJ pre 7. ročník, str. 65/Kniha „The piano“ 



8.  1 TC Naše životné prostredie  

  Téma Klimatické zmeny, starostlivosť o životné prostredie 

  Výstup Vedieť ústne prezentovať prečítaný text podľa jednotlivých kapitol. 

  Pracovný text Učebnica ANJ pre 8. ročník, str. 56, 60/Kniha „The coldest place on Earth“ 

 1 TC Sláva a šťastie 

  Téma Biografia hudobníka 

  Výstup Urobiť analýzu hlavnej postavy (jej život a tvorbu), podať hlavnú myšlienku 

príbehu. 

  Pracovný text Učebnica ANJ pre 8. ročník, str. 24, 31/Kniha „The piano“ 

9.  1 TC Problémy 

  Téma Šikanovanie 

  Výstup Vypracovať slohovú prácu na tému „Moja osobná skúsenosť“.  

  Pracovný text Učebnica ANJ pre 9. ročník, str. 10/Kniha „How to outplay a bully“  

 1 TC Problémy 

  Téma Opis ľudí 

  Výstup Porozumieť prečítanému textu, vypracovať PL zameraný na riešenie problémov, 

opísať ľudí na základe vonkajších a vnútorných znakov.  

  Pracovný text Učebnica ANJ pre 9. ročník, str. 10, PZ str. 6/Kniha „How to outplay a bully“ 

 



Predmet: Nemecký jazyk  - 2. cudzí jazyk 

Ročník Počet hodín Tematický celok Ahoj - Hallo 

7. 1 Téma Nový priateľ 

  Výstup Čítanie textu 

   Čítanie textu s úpravou na svojho priateľa, priateľku 

  Pracovný text Der neue Freund – text z učebnice str. 22-23 

8. 1  Hobbys 

  Téma Záujmy 

  Výstup Pracovný list s obrázkami 

   Slovná zásoba-priraďovanie 

  Pracovný text Hobbys – text z internetu 

9. 1 Téma Harriho cesta do školy 

  Výstup Čítanie textu 

   Ponaučenie z textu 

   Otázky a odpovede 

 

 

 

 Pracovný text Učebnica – Harris Schulweg 

 

 

 

 



Predmet:      Ruský jazyk -   II. cudzí jazyk 

Ročník Počet hod. TC 13. lekcia – Čas, koľko je hodín? 

7. 2 Téma Môj deň - opis 

  Výstup Projekt - prezentácia 

  Pracovný text učebnica Ruský jazyk 5. ročník 

7. 2 TC 7. lekcia – hl. mestá Slovenska a Ruska 

  Téma Moskva 

  Výstup pracovný list; opis obrázkov, fotografií 

  Pracovný text učebnica Ruský jazyk 5. ročník 

   internetový zdroj, obrázkový materiál 

8. 2 TC 11. lekcia - opakovacia 

  Téma K. Čukovskij: Ajbolit 

  Výstup Pracovný list 

  Pracovný text Učebnica Ruský jazyk 6. ročník 

   Nahrávka textu 

8. 2 TC 6. lekcia Sankt Peterburg 

  Téma Sankt Peterburg 

  Výstup Projektová úloha, prezentácia projektu 

  Pracovný text Ruský jazyk 6. ročník 

   Internetové zdroje: wikipedia.sk, visit-petersburg.ru, peterburg.ru 



9. 2 TC 4. lekcia:“ Postavil som si pomník nevytvorený ľudskou rukou“ 

  Téma Alexander Sergejevič  PUŠKIN 

  Výstup Projekt - prezentácia 

  Pracovný text učebnica Ruský jazyk 7. roč., knihy o Puškinovi, internetové zdroje: wikipedia.sk 

a i. 

   Rozprávka o rybárovi a rybke 

9. 2 TC 13. lekcia - Ruský suvenír 

  Téma Ruské suveníry 

  Výstup Projekt - prezentácia 

  Pracovný text učebnica Ruský jazyk 7. ročník, internetové zdroje, názorné ukážky 

 

 

Vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami 

Predmet:    Matematika 

Ročník Počet. h.   

5. 1h TC Opakovanie a prehĺbenie učiva 4. ročníka 

  Téma Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

  Výstup Tabuľka najvyšších vrcholov Slovenska a susedných štátov (Pomocník 5, str. 9, 

slovné úlohy). 

 1h TC Počtové výkony s prirodzenými číslami 

  Téma Motivačné a kontextové úlohy 



  Výstup Pracovný list – „Otestuj sa“ (Pomocník 5, str. 19). 

 1h TC Počtové výkony s prirodzenými číslami 

  Téma Motivačné a kontextové úlohy 

  Výstup Cesta po Európe –  mapa, výpočty vzdialeností európskych miest. (Pomocník 5, 

str. 56). 

 1h TC Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

  Téma Zaokrúhľovanie prirodzených čísel 

  Výstup Tajnička – planéty slnečnej sústavy (Pomocník 5, str. 77). 

 1h TC Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

  Téma Rímske číslice 

  Výstup Pracovný list 

6. 1h TC Počtové výkony s desatinnými číslami 

  Téma Sčítanie a odčítanie desatinných čísel 

  Výstup Doplnený text podľa výsledkov úloh. (Pomocník 6, str. 51). 

 1h TC Počtové výkony s desatinnými číslami 

  Téma Sčítanie a odčítanie desatinných čísel, slovné úlohy. 

  Výstup Pracovný list - „Otestuj sa“ (Pomocník 6, str. 69). 

 1h TC Počtové výkony s desatinnými číslami 

  Téma Sčítanie a odčítanie desatinných čísel 

  Výstup Nákup kníh – výpočet najvýhodnejšieho internetového nákupu kníh. (Pomocník 6, 

str. 70). 

 1h TC Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti 



Ročník Počet. h.   

7. 1h TC Zlomky. Počtové výkony so zlomkami 

  Téma Zápis zlomkov 

  Výstup Tajnička (Pomocník 7 str.5) 

 1h TC Percentá, promile 

  Téma Slovné úlohy s percentami 

  Výstup Pracovný list – „Otestuj sa“ (Pomocník 7, str. 67). 

 1h TC Percentá, promile 

  Téma Diagramy 

  Výstup Stĺpcový, kruhový diagram (Pomocník 7, str. 59). 

 1h TC Pomer. Priama a nepriama úmernosť. 

  Téma Úlohy z praxe 

  Výstup Pracovný list - „Otestuj sa“  (Pomocník 7 II. č., str. 57). 

8. 1h TC Opakovanie a prehĺbenie učiva 7. ročníka 

  Téma Sčítanie a odčítanie racionálných čísel 

  Téma Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti- slovné úlohy 

  Výstup Pracovný list (Pomocník 6 II. časť str. 43)  

 1h TC Obsah obdĺžnika, štvorca, pravouhlého trojuholníka 

  Téma Obvod, obsah zložených obrazcov 

  Výstup Luciina izba – rozpočet farby na natretie izby,  

úlohy z praxe (Pomocník 6 II. č. str. 60) 



  Výstup Tajnička - vynálezy 21. storočia - výpočet dlhov a matematický zápis (Pomocník 

8, 1.časť,str. 10, slovné úlohy). 

 1h TC Počtové výkony s racionálnymi číslami 

  Téma Sčítanie a odčítanie racionálnych čísel 

  Výstup Slovné úlohy z praxe. (Pomocník 8, 1.časť,str. 20). 

 1h TC Počtové výkony s racionálnymi číslami 

  Téma Motivačné a kontextové úlohy 

  Výstup Služobná cesta –  dopĺňanie tabuľky, výpočty  teplôt európskych miest a 

vyúčtovanie nákladov. (Pomocník 8, 1.časť,str. 66). 

 1h TC Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

  Téma Zaokrúhľovanie prirodzených čísel 

  Výstup Tajnička – planéty slnečnej sústavy (Pomocník 5, str. 77). 

 1h TC Lineárne rovnice 

  Téma Riešenie rovníc - slovné úlohy 

  Výstup Reportáž tlačovej agentúry slovenských žiakov: Ovocie a zelenina, str. 32, pr.32 

uč. Bero, Berová 

9. 1h TC Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel 

  Téma Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami 

  Výstup Reportáž tlačovej agentúry slovenských deviatakov: Astronomické jednotky dĺžky 

( malá učebnica Bero, Berová, str.12,13) 

 1h TC Pytagorova veta 

  Téma Pytagorova veta okolo nás v praxi, slovné úlohy 



  Výstup Reportáž tlačovej agentúry slovenských deviatakov: Pátranie bolo ? ( malá 

učebnica Bero, Berová, str.46) 

 1h TC Objem a povrch telies 

  Téma Objem a povrch ihlana, kužeľa, gule a valca 

  Výstup Slovné úlohy: Krížom - krážom (str. 57) 

 1h TC Štatistika 

  Téma Náhodný výber 

  Výstup Reportáž tlačovej agentúry slovenských deviatakov: Nesúhlas s výsledkami ( 

učebnica Bero, Berová, str.79) 

 

    

 

Predmet:  

    

Informatika  

Ročník Počet hod. TC Hardvér a softvér -práca so súbormi a priečinkami 

5.   Téma Etiketa a netiketa 

  1 hod. Výstup Tvorba prezentácie 

  1 hod.   Etiketa a netiketa 

    

Pracovný 

text Vyhľadávanie informácií pomocou kľúčových slov (google) 

6.   TC Informačná spoločnosť – legálnosť používania softvéru 



    Téma Legálnosť používania informácií a softvéru 

  1 hod. Výstup Prezentácia 

  1 hod.   Autorské právo a jeho vzťah k autorovi,  

    

Pracovný 

text Legálnosť a nelegálnosť používania softvéru a informácií  

      (google) 

7.   TC Softvér a hardvér – práca proti vírusom  

    Téma Nástrahy internetu 

  1 hod. Výstup Vírus, špehovanie, antivírus ako softvér na zisťovanie  

  1 hod.   Akceptovať, že nemá sťahovať a spúšťať neznáme 

    

Pracovný 

text Digitálne kompetencie- google 

        

8.   TC Informačná spoločnosť – digitálne technológie v spoločnosti 

    Téma  Digitálne technológie a povolania 

  2 hod. Výstup Projekt - prezentácia  

    

Pracovný 

text Informatika ako povolanie, informatika v povolaniach  

      (napr. aj v dizajne a v architektúre, v obchode, vo financiách) 

9.   TC . Informačná spoločnosť 

    Téma Riziká technológiíKlady a zápory sociálnych sietí 

  2 hod. Výstup Prezentácia 



    

Pracovný 

text Sociálna sieť, Riziká technológií. 

   

    

 

 

Vzdelávacia oblasť :      Človek a príroda 

Predmet:  Biológia  

Ročník Počet hod. TC Život v lese 

5.   Téma Iné lesné bezstavovce  

  1 hod. Výstup Pracovný list 

    Pracovný text Nebezpečné ochorenie prenáša kliešť 

      /Analýza štruktúry textu/ 

6.   TC Vnútorná stavba tela rastlín a húb 

    Téma Huby s plodnicou 

  1 hod. Výstup Pracovný list 

    Pracovný text Viete, čo obsahujú huby? 

      / Čitateľská stratégia 3-2-1/ 

7.   TC Človek a jeho telo 

    Téma Tráviaca sústava.Obehová sústava 

  1 hod. Výstup Pracovný list 



    Pracovný text Stabilných 37 stupňov. Ako si telo vytvára teplo? 

      /Analýza štruktúry textu/ 

8.   TC Životné procesy baktérií, húb a rastlín 

    Téma Výživa a dýchanie rastlín. Fotosyntéza 

  1 hod. Výstup Projekt - prezentácia  

    Pracovný text Výživa a dýchanie rastlín. BIO8.r. str. 12-13, internetové stránky 

9.   TC Geologické procesy 

    Téma Vonkajšie geologické procesy 

  1 hod. Výstup Pracovný list -  Rozhodnutie Pravda/lož 

    Pracovný text Vonkajšie geologické procesy BIO 9.roč. str.50-55 

      Skladačka 

    

  

Ročník Počet hod. TC Úvod do predmetu fyzika 

6.   Téma V čom je užitočná fyzika 

  1 hod. Výstup Získať informácie o technickom pokroku (odpovede na otázky) 

    Pracovný text Učebnica 6F 

7.   TC Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok 

    Téma Meranie teploty ca času 

  1 hod. Výstup Výpracovať úlohy v pracovnom liste (práca s grafom) 

    Pracovný text Pracovný list 

8.   TC Sila a pohyb. Práca. Energia 



    Téma Energia v prírode 

  1 hod. Výstup Získať informácie o energii, ktorú nevieme využiť a ovládať 

    Pracovný text Učebnica 8F 

9.   TC Elektrický prúd 

    Téma Žiarovka 

    Výstup Získať informácie o objave žiarovky (odpovede na otázky) 

    Pracovný text Učebnica 9F 

 

Predmet:  CHÉMIA  

Ročník Počet hod. TC Látky a ich vlastnosti 

7.   Téma Oddeľovanie zložiek zmesí 

  1 hod. Výstup Vypracovať úlohy v pracovnom liste 

    Pracovný text Pracovný list 

8.   TC Významné chemické prvky a zlúčeniny 

    Téma Soli 

  1 hod. Výstup Výpracovať úlohy v pracovnom liste 

    Pracovný text Pracovný list 

9.   TC Zlúčeniny uhlíka 

    Téma Zdroje uhľovodíkov 

  1 hod. Výstup Vypracovať úlohy v pracovnom liste 

    Pracovný text Pracovný list 

 



 

Vzdelávacia oblasť:    Človek a hodnoty 

Predmet:                    Náboženská výchova 

Ročník Počet 

hodín 

TC Som na svete z lásky 

1. 1 Téma Stvorenie sveta- práca s príbehomN 

  Výstup Ilustrácia príbehu 

  Pracovný text Učebnica a pracovný zošit náboženskej výchovy pre 1.ročník  

1. 2 TC Moc života a lásky 

  Téma Veľká Noc - dôvod slávenia 

  Výstup Tvorba veľkonočných symbolov 

  Pracovný text Učebnica a pracovný zošit.  Projektová prezentácia 

5. 1 TC Boh hovorí k človeku 

  Téma Byzantská misia 

  Výstup Občiansky preukaz na základe práce s textom (PL) 

  Pracovný text Pracovný zošit náboženskej výchovy pre 5. ročník 

5. 2 TC Náš dialóg s Bohom 

  Téma Miesto slávenia 

  Výstup Významné kresťanské kostoly na Sloovensku – projekt 

  Pracovný text Pracovný zošit 5.ročník, Historická revue (časopis) 

6. 1 TC Pravda ako hodnota 



  Téma Sila slova 

  Výstup Komparácia textov 

  Pracovný text Náboženská/komerčná tlač 

6. 1 TC Ohlasovatelia pravdy 

  Téma Šíritelia viery 

  Výstup Ilustrácia mapy : Ako sa viera rozšírila do celého sveta 

  Pracovný text Sv. Písmo, geografická mapa 

7. 1 TC Sloboda človeka 

  Téma Mojžiš-Exodus 

  Výstup Umelecké stvárnenie príbehu 

  Pracovný text Sv. Písmo, Postavy SZ (rímskokatolícky BÚ Košice) 

7. 1 TC Rešpektovanie vierovyznaní 

  Téma Náboženstvo a sekty 

  Výstup Venov diagram (styčné body) 

  Pracovný text Senčík, S.: Potrebujeme ešte náboženstvo? Záň, A.: Jehovovi svedkovia 

8.  1 TC Dôstojnosť a výkon 

  Téma Dôstojnosť človeka 

  Výstup Aký význam má obeta pre človeka na pozadí príbehov významných svätcov.(diskusia) 

  Pracovný text Heyl, M.: Anne Franková, Watts, G.: Matka Tereza, Kochová U.: Edita Steinová, 

Stoneová, E.: Svetec z Osiencimu 

8. 1 TC Kultúra života 

  Téma Svätí a blahoslavení 



  Výstup Galéria osobností - projekt 

  Pracovný text Životopisy svätých, Sv. Písmo, učebnica pre 8.ročník 

9. 1 TC Zodpovednosť 

  Téma Podobenstvá 

  Výstup Literárna analýza textu-päťveršík 

  Pracovný text Sv. Písmo, Folkenberg, R.: Ježišove podobenstvá 

9. 1 TC Zodpovednosť za budovanie vzťahov 

  Téma Vzťah muža a ženy 

  Výstup Výhody/nevýhody manželského zväzku (argument, protiargument) 

  Pracovný text Kašparu, M.: Sedem zastavení pri kľúčovej dierke, KKC, pápežské encykliky 

            

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet:                Občianska náuka 

Ročník Počet hod. TC Moja rodina 

6. 1 Téma Poslanie a funkcie rodiny 

  Výstup Pracovný list 

  Pracovný text Učebnica občianskej náuky pre 5.ročník, str. 8-9, obrázky z internetu 

6. 2 TC Moja vlasť 

  Téma Štátne sviatky a pamätné dni 

  Výstup Pracovné  listy 

  Pracovný text Články  z internetu o histórii pôvodu niektorých sviatkov 



7. 1 Téma Komunikácia v sociálnych skupinách 

  Výstup Pracovný list. 

  Pracovný text Projektová prezentácia. Lenz. L., Ivanková, E.: Metodický materiál k predmetu ETV 

7. 2 TC Sociálne vzťahy  v spoločnosti. 

  Téma Náboženská štruktúra v spoločnosti. 

  Výstup Pracovné  listy. Kvíz. 

  Pracovný text Učebnica občianskej náuky pre 7.ročník  Projektová prezentácia.  

8. 1 TC Štát a právo. 

  Téma Slobodné voľby v demokratickom štáte. 

  Výstup Pracovný list. 

  Pracovný text Učebnica občianskej náuky pre 7.ročník 

8. 2 TC Ľudské práva a slobody. 

  Téma Ľudské práva a slobody. 

  Výstup Pracovný list. Plagát na tému: Moje ľudské práva. 

  Pracovný text Učebnica občianskej náuky pre 7.ročník 

9. 2 TC Voľba povolania 

  Téma Vzdelávací systém na Slovensku 

  Výstup Pracovný list, myšlienková mapa 

  Pracovný text Vzdelávací systém na Slovensku – text z internetu 

9. 2 TC Ekonomický život v spoločnosti 

  Téma Základné formy podnikania 

  Výstup Pracovné listy 



  Pracovný text Učebnica občianskej náuky pre 9.ročník, strany 24-34 

Predmet: Geografia 

Ročník Počet hodín   

5. 1 TC Objavovanie našej planéty 

  Téma Nekonečný vesmír 

  Výstup vypracovanie úloh na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti pre 5. a 6. roč., PL 21, str. 64 – 68 

 1 TC Naše miesto vo vesmíre 

  Téma Meteorit 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č. 10, str. 36 

 1 TC Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme 

  Téma Po prvýkrát okolo sveta 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie, pojmová mapa 

  Pracovný text Zemepisná čítanka diel 1., str. 13 

 1 TC Sopky – okná do hlbín Zeme 

  Téma Rozhnevaný boh Vulkán – Vezuv 

  Výstup stručná reprodukcia textu 

  Pracovný text Zemepisná čítanka diel 1., str. 20 – 22 

 1 TC Ohnivé miesta na Zemi a zemetrasenie 

  Téma Prírodné katastrofy – zemetrasenie  



  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č. 21, str. 67 

 1 TC Rozmanité krajiny Zeme 

  Téma Užitočné stromy 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Zemepisná čítanka diel 2., str. 35 – 38 

6. 1 TC Svet – osídlenie 

  Téma Rasy – Tri kolísky ľudstva 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 1. diel, str. 32 

 1 TC Afrika 

  Téma Podnebie Afriky 

  Výstup pomocou grafov opísať podnebie danej oblasti a lokalizovať ju na mape 

  Pracovný text Učebnica Geografia pre 7. ročník, str. 20 

 1 TC Afrika 

  Téma Vodstvo Afriky – Neobyčajná riek Níl 

  Výstup čítanie s porozumením a vypracovanie úloh 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 1. diel, str. 37 – 41 

 1 TC Amerika 

  Téma Podnebie Ázie 

  Výstup pomocou grafov opísať podnebie danej oblasti a lokalizovať ju na mape 

  Pracovný text Učebnica Geografia pre 7. ročník, str. 62 



 1 TC Východná Ázia 

  Téma Čína – V krajine za veľkým múrom 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 1. diel, str. 72 –77 

7. 1 TC Prírodné a človekom vytvorené osobitosti prírody 

  Téma Korene európskej civilizácie a kultúry – Keltská Európa 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 1. diel, str. 49 

 1 TC Strená Európa 

  Téma Česko – Stovežatá Praha 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 2. diel, str. 73 

 1 TC Severná Európa 

  Téma Postrehy zo Škandinávie 

  Výstup úlohy na porozumenie, práca s internetom 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 1. diel, str. 54 

 1 TC Južná Európa 

  Téma Taliansko – Kto je pánom Sicílie 

  Výstup úlohy na porozumenie, projekt 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 1. diel, str. 58 

8. 1 TC Cestovný ruch a krásy Slovenska 

  Téma Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry 



  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č. 4, str. 14; PL č.  13, str. 34 

 1 TC Bratislavský kraj 

  Téma Výlet do Bratislavy 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č.14, str. 36 

 1 TC Košický kraj 

  Téma Spiš – klenotnica Slovenska 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č. 7, str. 20 

 1 TC Prešovský kraj 

  Téma Bardejovské Kúpele 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti PL č. 8, str. 23 

9. 1 TC Austrália a Oceánia 

  Téma Rastlinstvo a živočíšstvo Austrálie – Na návšteve u protinožcov 

  Výstup opis zvierat, projekt 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 2. diel, str. 20 – 24 

 1 TC Polárne oblasti Zeme 

  Téma Antarktída – Ľadový svetadiel 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 2. diel, str. 31 – 33 



 1 TC Amerika 

  Téma Mestá USA 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie, tabuľka 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 2. diel, str. 3 

 1 TC Južná Amerika 

  Téma Brazília – Amazonka 

  Výstup vypracovanie úloh na porozumenie 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 2. diel, str. 10 – 15 

 1 TC Južná Amerika 

  Téma Čím je výnimočná Brazília – Rozprávanie o káve 

  Výstup úlohy na porozumenie 

  Pracovný text Zemepisná čítanka 2. diel, str. 16 –19 

 

Predmet:         Dejepis 

Ročník Počet hod. TC Človek premýšľajúci a vynachádzavý 

5. 1 Téma Ako si človek zmenšoval svet 

  Výstup Myšlienková mapa, prezentovanie mapy 

  Pracovný text D. Kováč: Slovensko v Rakúsko – Uhorsku str. 20-21 Keď išiel tatko do sveta 

5.  1 TC Človek premýšľajúci a vynachádzavý 

  Téma Ľudia v pohybe 



  Výstup Reproduktívna samostatná práca 

  Pracovný text Ján Tibenský: Dejiny vedy a techniky na Slovensku, str. 177 

6. 2 TC Staroveké civilizácie 

  Téma Sedem divov sveta 

  Výstup Projekt- skupinová práca, prezentácia 

  Pracovný text V. Zamarovský: Za siedmimi divmi sveta 

   internetové zdroje: wikipedia, https://www.9em.sk/7-starovekych-divov-sveta/, 

https://divysveta.estranky.sk/archiv/y/2018/10/11/ 

6. 1 TC Staroveké Grécko 

  Téma Grécko bájí a povestí 

  Výstup Pracovný list s úlohami na rozvoj ČG 

  Pracovný text E. Petiška: Staré grécke báje a povesti - Prometeus 

7. 2 TC Slovensko v Uhorskom štáte 

  Téma Anjuovci na uhorskom tróne 

  Výstup Projekt, prezentácia: Gotická cesta 

  Pracovný text Internetové zdroje: http://www.gothicroute.sk/, http://gotickacesta.sk/, wikipedia, 

encyklopédie 

7.  1 TC Habsburská monarchia v novoveku 

https://www.9em.sk/7-starovekych-divov-sveta/
https://divysveta.estranky.sk/archiv/y/2018/10/11/
http://www.gothicroute.sk/
http://gotickacesta.sk/


  Téma Moháčska katastrofa 

  Výstup Pracovný list na rozvoj čit.gr., pojmová mapa 

  Pracovný text M. Kučera: Slovensko na prahu novoveku – Moháčska katastrofa 

8. 1 TC Európa na ceste k moderným národom 

  Téma Francúzska revolúcia 

  Výstup Pracovný list s úlohami na porozumenie 

  Pracovný text Dejepisná čítanka 3: Útek do Varennes str. 13 

8. 1 TC Moderný slovenský národ 

  Téma Žiadosti slovenského národa 

  Výstup Analýza politického programu 

  Pracovný text Žiadosti slovenského národa – zdroj: http://historia.studentske.eu/2008/10/iadosti-

slovenskho-nroda.html 

9. 1 TC Prvá svetová vojna 

  Téma Ukončenie 1. svetovej vojny 

  Výstup Úvaha a zhodnotenie pozitív a negatív vojny (tabuľka) 

  Pracovný text Dejepisná čítanka, článok z novín Plus jeden deň: Prvá svetová vojna sa končí 

2.10.2010 

9. 1 TC Medzivojnová Európa 

  Téma Hitlerova diktatúra v Nemecku 

  Výstup Pracovný list – analýza osobností 

http://historia.studentske.eu/2008/10/iadosti-slovenskho-nroda.html
http://historia.studentske.eu/2008/10/iadosti-slovenskho-nroda.html


  Pracovný text Dejepisná čítanka 4: Dvaja diktátori zoči voči 

 

 

Vzdelávacia oblasť :      Umenie a kulrúra 

Predmet:      Výtvarná výchova 

Ročník Počet hod. TC Tradície a podnety z remesiel 

5.  2 Téma Hrnčiarstvo 

   Výstup Myšlienkové mapy 

     Modelovanie 

    Pracovný text Kniha - Remeslo má zlaté dno 

6.  2 TC Podnety z literatúry 

    Téma Ilustrácia 

   Výstup Výpracovanie pracovného listu - Druhy ilustrácií, Ilustrátori 

     Ilustrácia 

    Pracovný text Kniha - Ilustrácia 

7.  2 TC Podnety z dejín umenia 

    Téma Renesancia na Slovensku 

   Výstup Brainstorming 

     Renesančný dom  priestor. Vytváranie 

    Pracovný text Názorné tabule, IKT..... 

8. 2  TC Podnety z dejín umenia 



    Téma Moderné smery vo VU - Pracovný list(k znakom  umelecký smer) 

   Výstup Projekt - prezentácia  

    Pracovný text Kniha - Dejiny umenia 

9.  2 TC Škola v galérii 

    Téma Vývoj umenia od najstarších civilizácií po dnešok  

   Výstup Graf s kresbou   

    Pracovný text Kniha  - dejiny umenia, IKT.... 

 

Predmet:    Hudobná výchova 

Ročník Počet 

hodín 

TC Zahrajme si divadlo 

5. 2 Téma Nitriansky pernikár - balada 

  Výstup Hudobná dramatizácia príbehu. 

  Pracovný text učebnica HUV  5. roč., internetové  zdroje 

6. 2 TC Hudba spojená s inými druhmi umenia 

  Téma Rozprávková opera „Rusalka“ 

  Výstup A. Dvořák – genetická analýza autora a  štrukturálna analýza rozprávkovej opery – 

porovnanie dvoch svetov – projektová práca 

  Pracovný text učebnica HUV 6. roč., kniha Malá morská panna, internetové zdroje 

7. 1 TC Impresionizmus 

  Téma Maurice Ravel: „Bolero“ 



  Výstup pracovný list  

  Pracovný text učebnica HUV 7. roč., internetové zdroje, kniha Kreatívne počúvanie hudby 

8. 2 TC Pestrá paleta populárnej hudby. 

  Téma Korene jazzu. 

  Výstup Projekt - prezentácia 

  Pracovný text učebnica HUV 7. roč., Interaktívna HUV – CD Žánre modernej hudby, internetové 

zdroje 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Predmet: Technika 

 

Ročník Počet hod. TC Človek a výroba v praxi 

5. 2h Téma Remeslo 

    Výstup Poznať a porovnať remeslá v minulosti a dnes 

      Vypracovanie projektu 

    Pracovný text Kniha - Remeslo má zlaté dno 

6. 1h TC Ekonomika v domácnosti 

    Téma Odpad a jeho ekologická likvidácia 

    Výstup Vypracovanie pracovného listu - triedenie odpadu 

    Pracovný text IKT 

7. 1h TC Domáce práce a údržba v domácnosti 

    Téma Spotrebiče  domácnosti a ich obsluha a údržba 

    Výstup Praktická činnosť – obsluha spotrebiča 

    Pracovný text Návod na použitie konvice, hriankovača 



8. 2h TC Svet práce 

    Téma Voľba profesijnej orientácie 

    Výstup Projekt - prezentácia vybranej profesie 

    Pracovný text IKT, inzercia 

9. 2h TC Bytová inštalácia 

    Téma Druhy kúrenia, vykurovanie domácnosti 

    Výstup Projekt - prezentácia 

    Pracovný text Učebnica TECH pre 5.-9.roč., IKT 

 

 


