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Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický 
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Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016- 
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Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016- 
14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016. 

Platnosť VP od 03.09. 2018 Inovované ŠkVP podľa ŠVP: 

Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický 
ústav. 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016- 
14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016. 

Platnosť VP od  16. 09. 2019 Inovované ŠkVP podľa ŠVP: 

Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický 
ústav. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 
2016- 

14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016. 

Platnosť VP od  14. 09. 2020 Úprava ŠkVP pre roč.1,2,3, 4,5,6. 

Úprava TUP o revidované učivo z predchádzajúceho ročníka 

zdôvodu mimoriadného prerušenia vyučovania / Covid – 19/ 

S platnosťou na šk. rok 2020/21 pre ročníky 2 až 10. 



1 Ciele výchovy a vzdelávania 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

- 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 stať 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 Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou 

3 Profil absolventa 

Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej 

a mediálnej gramotnosti. 

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami: 

– vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej 

komunikačnej schopnosti, 
 

– rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 
 

– zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu, 
 

– je schopný vyjadriť svoj názor, 
 

– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu, 

– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a 

praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie, 
 

– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 
 

– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať vzťahy medzi 

predmetmi a javmi, 
 

– využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie, 
 

– ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom, 
 

– ovláda základy čítania, písania, počítania a využíva ich k svojmu vzdelávaniu, 
 

– dokáže pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 
 

– dokáže popísať problém, vie na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení problémov, 
 

– uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti. 



4 Vzdelávacie oblasti 
 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových 

kompetencií. 

 
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ 
SCHOPNOSTI 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 
ZRUČNOSTÍ 

MATEMATIKA A PRÁCA S 
INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA VECNÉ UČENIE 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA /NÁBOŽENSKÁ 
VÝCHOVA/ NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 



 

ISCED 1 
Rámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

s vyučovacím jazykom slovenským 

5 Rámcový učebný plán 
 
 
 

 

Vzdelávacia oblasť 
Vyučovací predmet/ročník 1. 2. 

 

3. 

 

4. 5. 6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 

 

 
2 2 

 

 
3 

 

 
3 3 3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti 3 3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 3 3 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

rozvíjanie grafomotorických zručností 1+1 1+1 

 

 

 
1+1 

 

 

 
1+1 1+1 1+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

            

Matematika a práca s 

informáciami 
matematika 2+1 3+1 

 
3+1 

 
3+1 3+1 3+1 

 
3+1 

 
3+1 

 
3+1 

 
3+1 

informaticka   
  

  
1 1 1 1 

Človek a príroda 
vecné učenie 2 2 

 

2 

 

2 2 2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova/náboženstvo   

  

1 1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

Človek a svet práce 

pracovné vyučovanie 4+1 4+1 

 

 

4+1 

 

 

4+1 4+1 4+1 

 

 

5+1 

 

 

5+1 

 

 

5+1 

 

 

5+1 

            

Umenie a kultúra 
hudobná výchova 1 1 

 

1 

 

1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

výtvarná výchova 1 1 

 

1 

 

1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

            

Zdravie a pohyb 
telesná a športová výchova 2+1 2+1 

 
2+1 

 
2+1 2+1 2+1 

 
2+1 

 
2+1 

 
2+1 

 
2+1 

Spolu povinná a voliteľná 

časť 
 22 23 

 

 

24 

 

 

24 25 25 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

26 



       Rámcový učebný plán školského vzdelávacieho programu je upravený v 1.  až  10.  ročníku       

       ŠZŠ pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia vo vzdelávacej oblasti: 

 

Jazyk a komunikácia – predmet rozvíjanie grafomotorických zručností  o 1 

vyučovaciu hodinu vo všetkých ročníkoch. 

Matematika a práca s informáciami - predmet matematika o 1 vyučovaciu hodinu vo všetkých 

ročníkoch. 

Človek a svet práce – predmet pracovné vyučovanie o 1 vyučovaciu hodinu vo všetkých ročníkoch. 

Zdravie a pohyb – predmet telesná a športová výchova  o 1 vyučovaciu hodinu vo všetkých 

ročníkoch 

Poznámky 

1. 

Počet týždenných vyučovacích hodín ako aj celkový počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch 

je presne určený v učebnom pláne. 

/ viď. Učebný plán/ 

2. 

Vyučovacia hodina má 45 minút na vyučovaní v Ždani a rannej zmeny v Čani. Vyučovanie 

poobednajšej zmeny v Čani je krátené na 40 minút/ jedna vyučovacia hodina. 

3. 

Vyučovaciu hodinu špecifického vyučovacieho predmetu rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci( Špeciálny pedagóg a asistent učiteľa).  

4. 

V 5. až 10. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie sa vyučujú v 

skupinách s maximálnym počtom žiakov 6 (+2) a delí sa do skupín na chlapcov a dievčatá. 

5. 

V 5. až 10. ročníku sa vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu  telesná a športová výchova nedelia. 

6. 

Vyučovací predmet pracovné vyučovanie sa vyučuje v dvojhodinových celkoch.  

7. 

Predmet výtvarná výchova sa vyučuje každý týždeň 1.vyučovacia hodina. 

8. 

Vyučovací jazyk: Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky 

 

6 Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia 

Vzdelávanie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke 

psychickej, fyzickej a emocionálnej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť na 

praktický život, na schopnosť žiakov osvojiť si základy vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní v praktickej 

škole. 

Žiakovi so stredným stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou schopnosťou 

(symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu terapiu školský logopéd. 

 

6 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

 Dostatok času v dennom režime venovať jednotlivým zložkám tak, aby sa denne vystriedali všetky 

činnosti v primeranom rozsahu, 

- optimálny režim výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s vekovými možnosťami, špeciálnymi potrebami 

žiakov, zohľadnením dochádzajúcich žiakov v zhode s obsahom vzdelávania a vhodnými spôsobmi učenia, 

- optimálny režim života školy v súlade spotrebami žiakov a ich bezpečnosti (režim odpočinku, pohybový 
režim, stravovací a pitný režim, dodržiavaním hygieny, záujmová činnosť, mimoriadne situácie), 

- uplatňované metódy, formy a prístupy pri vzdelávacom procese, spôsob delenia tried, zlučovanie žiakov z 



rôznych ročníkov podľa platnej legislatívy. 

Denný režim je stanovený tak, aby sa vystriedali všetky činnosti v primeranom rozsahu , režim 

výchovno-vzdelávacej činnosti je v súlade s vekovými možnosťami, špeciálnymi potrebami žiakov, 

zohľadňuje dochádzajúcich žiakov, spôsoby učenia, metódy, formy a prístupy pri vzdelávacom procese, 

zlučuje žiakov rôznych ročníkov podľa platnej legislatívy a je v zhode 

s obsahom vzdelávania . 

7 Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu je podmienená potrebným personálnym zabezpečením 

podľa platnej legislatívy (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch). 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

– spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, 

spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie 

(najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície), 

– sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti 

uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu, 

– podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 

zamestnancov, 

– zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k 

žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite. 

Pedagogickí zamestnanci: 

- spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené 

platnou legislatívou, 

– preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi, 

– uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov. 

Asistent učiteľa: 

– spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou 

legislatívou. 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. 

Odborní zamestnanci 

Odborné činnosti v rámci psychologickej a logopedickej starostlivosti vykonávajú zamestnanci 

CŠPP pri Spojenej škole internátnej v Ždani. 

 

Asistent učiteľa poskytuje individuálnu pomoc žiakovi so stredným stupňom mentálneho postihnutia  

pri sebaobsluhe. 

 

8 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a 
vzdelávania 

Dôležitou podmienkou výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je aj 

primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov. 

Priestorové vybavenie 

a) pre manažment školy 

– kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy, 

– kancelária pre ekonomický úsek, 

b) pre pedagogických zamestnancov školy 

– zborovňa, 

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom 

– kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné služby a pomoc pedagógom/žiakom, 

d) pre nepedagogických zamestnancov školy 

– kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov, 



e) hygienické priestory 

– sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov, 

– skrinky na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi, 

f) odkladacie a úložné priestory 

– pre učebné pomôcky, 

– didaktickú techniku, 

– skladové priestory, 

– archív, 

g) informačno-komunikačné priestory 

– knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT zariadením 
– a pripojením na Internet, 

 

h) učebné priestory (interné/externé) 

– učebne (s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania), 

– odborné učebne, 

– špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania vybavené vhodným 

náradím, prístrojmi a pomôckami, 

– školské ihrisko, 

–  

i) spoločné priestory 

– školská budova, 

– školský dvor, 

– priestory pre školský klub detí, 

– priestor pre riešenie zdravotných problémov, bezpodnetová miestnosť. 

 

Vyučuje sa v dvoch školských budovách - v Ždani a v Čani. V Ždani je 1 trieda, v Čani 3. Odborné 

učebne sú zriadené pre vyučovanie informatiky. K dispozícii máme 2 učebne výpočtovej techniky.  

     V oboch učebniach je spolu 12 počítačov napojených na internet. Všetky počítače v učebniach sú 

zosieťované. Súčasťou počítačovej techniky sú skenery, tlačiarne, dataprojektory, fotoaparát. Telesná 

a športová výchova sa v letných  mesiacoch  realizuje  na viacúčelovom  ihrisku, v zimných  mesiacoch na 

klzisku a v posilňovni. Pracovné vyučovanie sa realizuje aj v dvoch skleníkoch  a záhrade. Pre potreby 

žiakov funguje žiacka knižnica. Na záujmovú činnosť žiakov vo voľnom čase je k dispozícii žiacka 

kuchyňa a krajčírska dielňa. 

Žiakom sú poskytované služby CŠPP, ktoré je súčasťou Spojenej školy internátnej. Možnosť 

stravovať sa majú žiaci a zamestnanci v školskej jedálni. Pre ubytovaných žiakov na týždenný pobyt 

slúži školský internát. 

 

9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 
a vzdelávaní 

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo školy 

postupuje škola podľa platnej legislatívy. Pri organizovaní výletov, exkurzií, školy v prírode, plaveckých 

a lyžiarskych výcvikov je dôležitou podmienkou informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka. 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických zamestnancov pri vzdelávaní podľa 

platných noriem: 

- zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné 

denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie), 

- 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, 

- dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí a 



na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou. 

Na začiatku každého školského roka je povinnosťou každého triedneho učiteľa na prvej triednickej 

hodine poučiť žiakov o bezpečnosti v rámci BOZP a PO a so školským poriadkom školy. Každý 

zamestnanec školy sa v určených intervaloch zúčastňuje pravidelného školenia a preskúšania z BOZP a 

PO, ktoré zabezpečuje náš externý bezpečnostný technik. 

Pri zaisťovaní BOZP vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo školy postupujeme podľa vyhlášky č.  

322/2008 Z.z. o špeciálnych školách. 

Každý úraz sa zapíše do knihy úrazov. O úraze je informované vedenie školy, ktoré informuje 

o situácii zákonných zástupcov. O registrovanom úraze sa spisuje záznam. 

V rámci BOZP a PO sa vykonávajú i pravidelné revízie a odstraňujú zistené nedostatky. Drobné 

poruchy sú odstraňované údržbárom školy. Povinnosť identifikovať aktuálne riziká a minimalizovať 

zistené riziká majú všetci zamestnanci. Vedenie školy vydáva interné predpisy zabezpečujúce BOZP. 

 



 

OBSAH VZDELÁVANIA 
PRE PRVÝ AŽ DESIATY ROČNÍK 

PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM 
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 



Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín za rok 

Ročník prvý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno –vzdelávacom procese 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových. Prostredníctvom 

rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene budujeme 

zručnosti potrebné na získavanie informácii a na ich výmenu v sociálnom kontakte, čo má 

výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

Čítanie a literárna výchova 
Požiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením, reprodukcie 

obsahu textu u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia nie je možné 

zovšeobecniť. Nie je teda možné ani vyžadovať detailné dodržiavanie obsahu 

vzdelávania určeného pre jednotlivé ročníky. Je potrebné počítať s tým, že jednotliví žiaci 

môžu prejaviť taký záujem o čítanie, že pomerne ľahko zvládnu  jeho  techniku  a iní,  

napriek priaznivejšej mentálnej kapacite, nebudú postupovať očakávaným  tempom.  V 

takých prípadoch učiteľ hľadá iný spôsob práce  so  žiakom,  pričom  však  dosahovanie  

iných cieľov,  vrátane  obsahu  učiva, dokáže patrične odôvodniť.  Nie  je  záväzné  učiť  

žiaka všetky tvary písmen veľkej a malej, tlačenej a písanej abecedy, pripúšťa sa nácvik 

čítania aj zápisu iba tvarov písmen  veľkej  tlačenej  abecedy,  treba  však pamätať na  

neskorší obmedzený výber textov na čítanie – (malé tlačené písmená). V prípade, že žiak je 

schopný pracovať s viacerými tvarmi písma, možno mu pri preberaní každého písmena  

pridať aj tvar malého  tlačeného,  veľkého  písaného  a malého  písaného  písmena.  Pri 

výučbe čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania u žiaka presiahne úroveň jeho 

intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou chápania čítaného textu. 

Okrem textov na čítanie je preto  potrebné  takmer  vždy  využívať  aj  ilustrácie 

znázorňujúce kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz  tváre a pod.)  

alebo skutočné predmety, resp. predvádzanie činností. Pri nácviku pozornosti žiaka a tých 

zručností, ktoré predchádzajú učeniu  čítať,  ale  aj  pri samotnom vyučovaní čítania dbáme 

na to, aby sme ho upútali témami jemu blízkymi, ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, 

resp. odmena. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom slovenského jazyka a literatúry je: 

− vedieť sa sústrediť na usmernený výkon spojený s miestom a časom určeným pre predmet 

čítanie, 

− vedieť ukladať plošné predmety/kartičky s obrázkami do radu zľava doprava, 

− vedieť ukázať prstom na učiteľom pomenovaný objekt na stole/na obrázku, 

− vedieť rozlíšiť obrázky na základe učiteľom určených znakov, 

− vedieť udržať pozornosť pri manipulácii s obrázkami pri plnení úlohy. 



3. OBSAH PREDMETU 

 Príprava na čítanie 

 Zameranie pozornosti na určitý objekt 

 Porovnávanie predmetov 

 Chápanie a vyjadrenie polohy predmetu 

 Určovanie tvarovo rovnakých obrazcov 

 Hláska a písmeno a, A, i, I vo funkcii medzi obrázkami 

 Sluchová diferenciácia slov 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 výklad učiteľa 

 demonštračné metódy 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 individuálna práca žiakov 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice slovenského jazyka, obrázky, pracovné listy, didaktické prostriedky, edukačné 

DVD a CD. Dbá sa o to, aby žiaci správne používali zásadu názornosti v závislosti od 

intelektovej úrovne triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným 

z dôležitých konečných cieľov vyučovania slovenského jazyka. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí : 

 Príprava na čítanie 

- pracovať a manipulovať s leporelami, knihami a učebnicami, 

 

 Zameranie pozornosti na určitý objekt 

-zamerať pozornosť na určitý predmet a pomenovávať predmety, javy, činnosti, obrázky,..., 

 

 Porovnávanie predmetov 

- porovnávať predmety, obrázky a pomenovávať ich vlastnosti vo vzťahu k veľkosti, 
tvaru, farbe, .... , 

 

 Chápanie a vyjadrenie polohy predmetu 

- chápať a vyjadriť polohy predmetu – hore, dolu, vyššie, nižšie, vľavo, vpravo, na kraji, 
v prostriedku, na konci, pred, za, nad, pod. .... , 

 

 Určovanie tvarovo rovnakých obrazcov 



- určovať (vyhľadávať) tvarovo (farebne) rovnaké jednotlivé obrazce spomedzi 

navzájom podobných usporiadaných v radoch, nácvik postupovania zľava doprava, 

- vyhľadávať tvarovo (farebne) odlišné jednotlivé obrazce  usporiadané  v 

radoch (zľava doprava), cvičenie rozlišovacej schopnosti na skupinách obrazcov, 

 

 Hláska a písmeno a, A, i, I vo funkcii medzi obrázkami. 

- čítať tlačené a písané písmená a, A a i, I vo funkcii medzi 
obrázkami, 

- spájať predmety, javy, deje pomocou 

písmen a,i, 

 

 Sluchová diferenciácia slov 

- sluchovo diferencovať slová s využitím riekaniek a 
vyčítaniek. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 
s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, 

individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale 

hodnotíme každého podľa jeho možností a  schopností.  Hodnotíme  úroveň  vedomostí, 

činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciác, úroveň samostatnosti myslenia, 

presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa 

učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a  známkou).  Na konci každého  klasifikačného obdobia  

sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín za rok 

Ročník druhý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno –vzdelávacom procese 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových. Prostredníctvom 

rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene budujeme 

zručnosti potrebné na získavanie informácii a na ich výmenu v sociálnom kontakte, čo má 

výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

Požiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením, reprodukcie 

obsahu textu u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia nie je možné 



zovšeobecniť. Nie je teda možné ani vyžadovať detailné dodržiavanie obsahu vzdelávania 

určeného pre jednotlivé ročníky. Je potrebné počítať s tým, že jednotliví žiaci môžu prejaviť 

taký záujem o  čítanie,  že  pomerne  ľahko  zvládnu  jeho  techniku  a  iní,  napriek  

priaznivejšej mentálnej kapacite, nebudú postupovať očakávaným  tempom.  V takých 

prípadoch učiteľ hľadá  iný  spôsob  práce  so  žiakom,  pričom  však  dosahovanie  iných 

cieľov,  vrátane  obsahu  učiva, dokáže patrične odôvodniť.  Nie  je  záväzné   učiť žiaka   

všetky  tvary  písmen  veľkej  a malej,  tlačenej  a písanej  abecedy, pripúšťa  sa  nácvik čítania 

aj zápisu iba tvarov písmen veľkej tlačenej abecedy, treba však  pamätať  na neskorší 

obmedzený výber textov na čítanie – (malé tlačené písmená). V prípade, že žiak je schopný 

pracovať s viacerými tvarmi  písma,  možno  mu  pri  preberaní každého  písmena pridať  aj  

tvar  malého   tlačeného,   veľkého   písaného   a  malého   písaného  písmena.  Pri výučbe 

čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania  u  žiaka  presiahne  úroveň  jeho 

intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou chápania čítaného textu. Okrem 

textov na čítanie  je  preto  potrebné  takmer  vždy  využívať  aj  ilustrácie  znázorňujúce 

kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.) alebo skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností. Pri nácviku pozornosti žiaka a tých zručností, ktoré 

predchádzajú učeniu čítať, ale aj pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho 

upútali témami jemu blízkymi, ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena. 

Osvojovanie čítania otvorených slabík zložených z osvojených písmen. 

Pri vyvodzovaní písmen používame obrázky, riekanky a znázorňovanie písmen  pohybom. 

Podľa individuálnych schopností žiakov využívame zrak, sluch alebo zapájame i motoriku. 

Učivo precvičujeme na kartičkách alebo kockách. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- Vedieť pomenovať obrázky, 

- vedieť sluchom diferencovať slová na slabiky, 

- vedieť sluchom zo slabík poskladať slovo, 

- vedieť sluchom poznávať prvú hlásku slova, 

- vedieť čítať dvojslabičné slová zložené zo známych slabík. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Hláska a písmeno m, M. 

Slabiky ma, má, Ma, Má, mi, mí, Mi, Mí, am, Am, im, Im 

Hláska a písmeno e, E, slabiky me, Me, em, Em 

Čítanie dvojslabičných slov 

Hláska a písmeno I, L 

Čítanie dvojslabičných slov 

Na základe sluchového vnímania poznávať prvú hlásku slova. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 výklad učiteľa 

 demonštračné metódy 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 individuálna práca žiakov 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 



Učebnice slovenského jazyka, obrázky, pracovné listy, didaktické prostriedky, edukačné 

DVD a CD. Dbá o to, aby žiaci správne používali zásadu názornosti v závislosti od 

intelektovej úrovne triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným 

z   dôležitých   konečných  cieľov  vyučovania slovenského 

jazyka. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí : 

 



Hláska a písmeno m, M 

- čítať tlačené a písané písmeno m, M, 

 

 Slabiky ma, má, Ma, Má, mi, mí, Mi, Mí, am, Am, im, Im 

- spájať písmená a, á a m do slabík a slabiky následne čítať, 

- spájať písmená i, í a m do slabík a slabiky následne čítať, 

 

 Hláska a písmeno e, E, slabiky me, Me, em, Em 

- čítať tlačené a písané písmeno e, E, 

- spájať písmená m a e do slabík a slabiky následne čítať, 

 

 Čítanie dvojslabičných slov 

- čítať dvojslabičné slová vyvodené z osvojených písmen: mama, mami, mame, 

máme, 

 

 Hláska a písmeno I, L 

- čítať tlačené a písané písmeno l, L, 

- spájať osvojené písmená do slabík a slabiky následne čítať, 

 

 Čítanie dvojslabičných slov 

- čítať dvojslabičné slová zo známych slabík, 

 

 Na základe sluchového vnímania poznávať prvú hlásku slova 

- poznať prvú hlásku slova na základe sluchového vnímania u známych slov. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, 

individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale 

hodnotíme každého podľa jeho možností  a schopností.  Hodnotíme  úroveň  vedomostí, 

činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciác, úroveň samostatnosti myslenia, 

presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa 

učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a  známkou).  Na konci každého  klasifikačného obdobia  

sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 



8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín za rok 

Ročník tretí 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno –vzdelávacom procese  

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových. Prostredníctvom 

rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme  u  žiakov  cielene  budujeme 

zručnosti potrebné na získavanie informácii a na ich výmenu v sociálnom kontakte, čo má 

výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

Požiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením, reprodukcie 

obsahu textu u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia nie je  možné  

zovšeobecniť. Nie je teda možné ani vyžadovať detailné dodržiavanie obsahu vzdelávania 

určeného pre jednotlivé ročníky. Je potrebné počítať s tým, že jednotliví žiaci môžu prejaviť 

taký záujem o  čítanie,  že  pomerne  ľahko  zvládnu  jeho  techniku  a  iní,  napriek  

priaznivejšej mentálnej kapacite, nebudú postupovať očakávaným  tempom.  V takých 

prípadoch učiteľ hľadá  iný  spôsob  práce  so  žiakom,  pričom  však  dosahovanie  iných 

cieľov,  vrátane  obsahu  učiva, dokáže patrične odôvodniť.  Nie  je  záväzné   učiť žiaka   

všetky tvary  písmen  veľkej  a malej,  tlačenej  a písanej  abecedy, pripúšťa  sa  nácvik čítania  

aj zápisu iba tvarov písmen veľkej tlačenej abecedy, treba však  pamätať  na neskorší 

obmedzený výber textov na čítanie – (malé tlačené písmená). V prípade, že žiak je schopný 

pracovať s viacerými tvarmi  písma,  možno  mu  pri  preberaní každého  písmena pridať  aj  

tvar  malého   tlačeného,   veľkého   písaného   a  malého   písaného  písmena.  Pri výučbe 

čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania  u  žiaka  presiahne  úroveň  jeho 

intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou chápania čítaného textu. Okrem 

textov na čítanie je  preto  potrebné  takmer  vždy  využívať  aj  ilustrácie  znázorňujúce  

kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.) alebo skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností. Pri nácviku pozornosti žiaka a tých zručností, ktoré 

predchádzajú učeniu čítať, ale aj pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho 

upútali témami jemu blízkymi, ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena. 

Osvojovanie čítania otvorených slabík zložených z osvojených písmen. 

Pri vyvodzovaní písmen používame obrázky, riekanky a znázorňovanie písmen  pohybom. 

Podľa individuálnych schopností žiakov využívame zrak, sluch alebo zapájame i motoriku. 

Učivo precvičujeme na kartičkách alebo kockách. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- vytvárať zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby 

na lavici pri čítaní a písaní., 

- vedieť čítať dvojslabičné slová, 

- vedieť čítať jdnoduché vety, 

- spresňovať správnu výslovnosť žiakov. 



3. OBSAH PREDMETU 

Čítanie tlačených písmen, slabík a slov vyvodených v 2. ročníku, Čítanie 

písaných písmena slabík nacvičovaných v písaní v 2. ročníku, 

Postupné osvojovanie veľkých a malých písmen : o, O, v, V, u, U, t, T, p, P, 

Nácvik čítania zatvorených slabík / im, et, it, op, pil, tam, lep /, 

Čítanie dvojslabičných slov z otvorených slabík, 

Čítanie jednoduchých viet. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 výklad učiteľa 

 demonštračné metódy 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 individuálna práca žiakov 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice slovenského jazyka, obrázky, pracovné listy, didaktické prostriedky, edukačné 

DVD a CD. Dbá o to, aby žiaci správne používali zásadu názornosti v závislosti od 

intelektovej úrovne triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným 

z dôležitých konečných cieľov vyučovania slovenského jazyka. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí : 

1. Čítanie tlačených písmen, slabík a slov vyvodených v 2. ročníku 

- čítať tlačené písmená, spájať ich do slabík a slov, slabiky a slová následne čítať, 
 

2. Čítanie písaných písmen a slabík nacvičovaných v písaní v 2. ročníku 

- čítať písané písmená, spájať ich do slabík a slabiky následne čítať, 

 

3. Postupné osvojovanie veľkých a malých písmen: o, O, v, V, u, U, t, T, p, P. 

- čítať tlačené a písané písmená : o, O, v, V, u, U, t, T, p, P 

 

4. Čítanie otvorených slabík z osvojených písmen 

 

- čítať otvorené slabiky vyvodené z osvojených písmen 

 

5. Nácvik čítania zatvorených slabík ( im, et, it, op, pil, tam, lep). 

- čítať zatvorené slabiky : im, et, it, op, pil, tam, lep, 

 

6. Čítanie dvojslabičných slov z otvorených slabík 

- čítať dvojslabičné slová z otvorených slabík 

 

7. Čítanie jednoduchých viet 

- čítať jednoduché vety 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 



Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, 

individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale 

hodnotíme každého podľa jeho možností a  schopností.  Hodnotíme  úroveň  vedomostí, 

činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciác, úroveň samostatnosti myslenia, 

presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa 

učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a  známkou).  Na konci každého  klasifikačného obdobia  

sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín za rok 

Ročník štvrtý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je  vo  výchovno  –vzdelávacom 

procese žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových. 

Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene 

budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácii a na ich výmenu v sociálnom kontakte, 

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

Požiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením, reprodukcie 

obsahu textu u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia nie  je  možné 

zovšeobecniť. Nie je teda možné ani vyžadovať detailné dodržiavanie obsahu vzdelávania 

určeného pre jednotlivé ročníky. Je potrebné počítať s tým, že jednotliví žiaci môžu prejaviť 

taký záujem o  čítanie,  že  pomerne  ľahko  zvládnu  jeho  techniku  a  iní,  napriek  

priaznivejšej mentálnej kapacite, nebudú postupovať očakávaným  tempom.  V takých 

prípadoch učiteľ hľadá  iný  spôsob  práce  so  žiakom,  pričom  však  dosahovanie  iných 

cieľov,  vrátane  obsahu  učiva, dokáže patrične odôvodniť.  Nie  je  záväzné   učiť žiaka   

všetky tvary  písmen  veľkej  a malej,  tlačenej  a písanej  abecedy, pripúšťa  sa  nácvik čítania  

aj zápisu iba tvarov písmen veľkej tlačenej abecedy, treba však  pamätať  na neskorší 

obmedzený výber textov na čítanie – (malé tlačené písmená). V prípade, že žiak je schopný 

pracovať s viacerými tvarmi  písma,  možno  mu  pri  preberaní každého  písmena pridať  aj  

tvar  malého   tlačeného,   veľkého   písaného   a  malého   písaného  písmena.  Pri výučbe 

čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania u  žiaka  presiahne  úroveň  jeho  

intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou chápania čítaného textu. Okrem 

textov na čítanie  je  preto  potrebné  takmer  vždy  využívať  aj  ilustrácie  znázorňujúce 

kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.) alebo skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností. Pri nácviku pozornosti žiaka a tých zručností, ktoré 

predchádzajú učeniu čítať, ale aj pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho 

upútali témami jemu blízkymi, ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena.  



Osvojovanie čítania otvorených slabík zložených z osvojených písmen. 

Pri vyvodzovaní novej hlásky a písmena vytvárame vizuálnu, akustickú i artikulačnú väzbu. 

Hlásku priraďujeme k tlačenému i písanému písmenu, precvičujeme ju medzi známymi 

písmenami, rozvíjame sluchové vnímanie. Pri čítaní obrázkov ťahajú žiaci prstom po grafickom 

znázornení novej hlásky. V relaxačnej časti hodiny využívane slabikové pexesá, vyčítanky a 

hudobno – pohybové hry. Učíme žiakov pracovať s čitateľskou tabuľkou. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- vedieť čítať troslabičné slová, 

- nacvičiť viazané čítanie jednoduchých slov, 

- osvojiť si ďalší okruh hlások a písmen, 

- čítať jednoduché vety s porozumením. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Čítanie tlačených písmen, slabík a slov vyvodených v 3. ročníku 

Čítanie písaných písmena slabík nacvičovaných v písaní v 3. ročníku 

Utvrdenie známych dvojslabičných slov 

Nácvik čítania trojslabičných slov 

Postupné osvojovanie veľkých a malých písmen: j, J, s, S, n, N, y, Y, š, Š, d, D 

Čítanie slabík v riadkoch, v stĺpcoch, vyhľadávanie slabík podľa pokynu učiteľa 

vyhľadávanie plnovýznamových slov 

Nacvičovanie viazaného čítania jednoduchých slov 

Čítanie jednoduchých viet s porozumením 

Priraďovanie viet k ilustráciám 

Nacvičovanie čítania súvislého textu s porozumením. 

 

4. TRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 individuálna práca žiakov. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice slovenského jazyka, obrázky, pracovné listy, slabikové pexesá, čitateľská tabuľka, 

didaktické prostriedky, edukačné DVD a CD. Dbá o to, aby žiaci správne používali zásadu 

názornosti v závislosti od intelektovej úrovne triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného 

myslenia, čo je jedným z dôležitých konečných cieľov vyučovania slovenského jazyka. 

 

4. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí : 

 

1. Čítanie tlačených písmen, slabík a slov vyvodených v 3. ročníku 

- čítať tlačené písmená, spájať ich do slabík a slov, slabiky a slová následne čítať, 
 

2. Čítanie písaných písmen a slabík nacvičovaných v písaní v 3. ročníku 



- čítať písané písmená, spájať ich do slabík a slabiky následne čítať, 

 

3. Utvrdenie známych dvojslabičných slov 

- precvičovať a upevňovať čítanie dvojslabičných slov, 

 

4. Nácvik čítania trojslabičných slov 

- čítať trojslabičné slová 
 

5. Postupné osvojovanie veľkých a malých písmen: j, J, s, S, n, N, y, Y, š, Š, d, D, 

- čítať veľké a malé písmená : j, J, s, S, n, N, y, Y, š, Š, d, D, 

 

6. Čítanie slabík v riadkoch, v stĺpcoch, vyhľadávanie slabík podľa pokynu učiteľa, 

vyhľadávanie plnovýznamových slov 

- čítať slabiky v riadkoch a v stĺpcoch, vyhľadávať slabiky podľa pokynu učiteľa 
a vyhľadávať plnovýznamové slová, 

 

7. Nacvičovanie viazaného čítania jednoduchých slov 

- nacvičiť viazané čítanie jednoduchých viet, 

 

8. Čítanie jednoduchých viet s porozumením 

- čítať jednoduché vety s porozumením, 
 

9. Priraďovanie viet k ilustráciám 

- priraďovať vety k 

ilustráciám, 

 

10. Nacvičovanie čítania súvislého textu s 

porozumením 
- nacvičiť čítanie súvislého textu s 

porozumením 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický  pokyn  č.  19/2015na  hodnotenie  a klasifikáciu  prospechu   a  správania  žiakov    

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, 

individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale 

hodnotíme každého podľa jeho možností a  schopností.  Hodnotíme  úroveň  vedomostí, 

činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciác, úroveň samostatnosti myslenia, 

presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa 

učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a  známkou).  Na konci každého  klasifikačného obdobia  

sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 



Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín za rok 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno –vzdelávacom 

procese žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových . 

Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov 

cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácii a na ich výmenu v 

sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom slovenského jazyka a literatúry je: 

 vedieť čítať a písať ďalšie písmená veľkej tlačenej abecedy, 

 oboznámiť sa s písmenami s malou frekvenciou výskytu v bežne využívanej slovnej, 

 zásobe slovenského jazyka, 

 vedieť čítať slová s dvojhláskami, 

 plynule čítať mechanicky nacvičené slová každodenného života s ich uvedomelým 

porozumením , 

 vedieť si vypočuť text/krátky príbeh, popis/ s uvedomelým porozumením. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek 

Čítanie 

Literárna výchova, sloh 

Písanie 

 Čítanie 

 nácvik čítania písmen k, K, z, Z, b, B, c, C, č, Č, r, R 

 nácvik čítania dvojslabičných slov s otvorenými a zatvorenými slabikami. Čítanie 

 jednoduchých viet s porozumením. 

 

 Literárna výchova, sloh  

 rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami nacvičovanými 
v tomto 

 ročníku 

 využívanie informačnej hodnoty textu pri jeho reprodukcii, 

 využívanie rozšíreného osobného frekvenčného slovníka pri tvorbe jednoduchých 

viet- 

 vyjadrenie účelnosti predmetu /Prečo? Načo?/, priraďovanie slov – podstatných mien 

 k pomenovaniu činnosti, vlastnosti. 

 Písanie  

 nácvik písania písmen nacvičovaných v čítaní, 

 zapisovanie slabík a niektorých jednoduchých slov nacvičovaných na čítaní ich 

 odpisovaním a po ich nadiktovaní, 



 nácvik správneho používania dĺžňa pri zápise slabík, slov 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 výklad učiteľa 

 demonštračné metódy 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 individuálna práca žiakov (s pracovným listom) 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice slovenského jazyka, obrázky, pracovné listy, didaktické prostriedky, edukačné 

DVD a CD. Dbá o to, aby žiaci správne používali zásadu názornosti v závislosti od 

intelektovej úrovne triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným 

z dôležitých konečných cieľov vyučovania slovenského jazyka. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa 

naučia : 

 čítať a písať písmená k, K, z, Z, b, B, c, C, č, Č, r, R, 

 čítať a písať jednoduché vety s porozumením a dvojslabičné slová s 

otvorenými a zatvorenými slabikami, 

 prepisovať tlačený a odpisovať písaný text, 

 na základe vedomostí, zručností a návykov budú sa podieľať na vytváraní 

kladného vzťahu, 

 človeka k životnému prostrediu, 

 pracovať samostatne, v skupine, navzájom si pomáhať. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

 
Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory 

zdravého rozvoja osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a 

praktickou formou, individuálne, skupinovo  alebo  hromadne.  Neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou,  ale  hodnotíme  každého  podľa  jeho  možností  a 

schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti v 

nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu 

vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že 

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha  každého  učiteľa  je  pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú 

žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 



 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99hodín ročne/ 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno – vzdelávacom 

procese žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia kľúčovým predmetom. V 

danom predmete dbáme na hlasovú moduláciu a výslovnosť žiakov, vedieme  ich  k 

voľbe vhodného pomenovania. Prostredníctvom literatúry vyvolávame v žiakoch pocity 

radosti a emocionálny vzťah ku skutočnosti, v ktorej žijú, k prírode, k domovu. 

Vzbudzujeme záujem žiakov o poznávanie kníh, nacvičujeme a memorujeme  

jednoduché básničky. Rozvíjaním materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u 

žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácii  a na  ich  výmenu 

v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom slovenského jazyka a literatúry 

je: 

 osvojiť si posledné hlásky a písmená tlačenej abecedy, 

 vedieť čítať ľahké trojslabičné slová, 

 plynule čítať slabiky, slová a ľahké vety s porozumením, 

 vedieť uvedomele počúvať text s jeho porozumením, 

 vzbudzovať u žiakov záujem o poznávanie kníh. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie, literárna 

výchova, sloh a písanie. Obsah predmetu v jednotlivých zložkách je následovný: 
 

Čítanie 

 nácvik čítania písmen ž, Ž, h, H, f, F, g, G, ch, Ch, ď, ť, ň, ľ, 

 čítanie dvojslabičných slov s otvorenými i zatvorenými slabikami, 

 čítanie ľahkých trojslabičných slov, 

 plynulé čítanie slabík, slov a ľahkých viet s porozumením. 

Literárna výchova, sloh 

 rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami 

nacvičovanými v tomto ročníku, 

 využívanie informačnej hodnoty textu pri jeho reprodukcii, 

 jednoduché odpovede na otázky z obsahu čítaného textu, 

 rozprávanie podľa obrázka: Kto (čo) je na obrázku ? Čo robí ? 
 

Písanie 

 nácvik písania malých písmen ž, h, f, g, ch, 



 nácvik písania veľkých písmen E, P, R, B, Y, 

 písanie nových písmen a slabík s týmito písmenami podľa diktátu, 

 písanie slabík a ľahkých slov podľa diktátu, 

 písanie slovných spojení prídavného a podstatného mena. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 individuálna práca žiakov (s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice slovenského jazyka, obrázky, pracovné listy, didaktické prostriedky, edukačné 

DVD a CD. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 čítať písmená ž, Ž, h, H, f, F, g, G, ch, Ch, ď, ť, ň, ľ a písať písmená ž, h, f, g, ch, 

E, P, R, B, Y, 

 čítať dvojslabičné slová s otvorenými i zatvorenými slabikami, ľahké 

trojslabičné slová, 

 plynule čítať slabiky, slová a ľahké vety s porozumením, 

 využívať informačnú hodnotu textu pri jeho reprodukcii, 

 jednoducho odpovedať na otázky z obsahu čítaného textu, 

 rozprávať podľa obrázka, 

 písať nové písmená, slabiky s danými písmenami a ľahké slová podľa diktátu, 

 písať slovné spojenia prídavného a podstatného mena. 

 

7. HODNOTENIE PREDMET 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme  každého  podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou  

formou, individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi 

sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň 

vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách,  úroveň  

samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu  vyjadrovania.  Pri  hodnotení 

žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že  zisťovať  a hodnotiť  treba  to,  čo 

žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou).  Na 

konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 



8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99hodín ročne / 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno – vzdelávacom 

procese žiakov so stredným  stupňom  mentálneho  postihnutia  kľúčovým  

predmetom. V danom predmete dbáme na hlasovú moduláciu a výslovnosť žiakov, 

vedieme ich k voľbe vhodného pomenovania. Prostredníctvom  literatúry vyvolávame 

u žiakov pocity radosti a emocionálny vzťah  ku  skutočnosti,  v  ktorej  žijú,  k 

prírode,  k domovu.   Vzbudzujeme   záujem   žiakov o poznávanie kníh, nacvičujeme 

a memorujeme jednoduché básničky. Rozvíjaním materinského jazyka v ústnej a 

písomnej forme u žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie 

informácii a na ich výmenu v sociálnom kontakte, čo  má  výrazný  podiel  na  

celkovej socializácii dieťaťa. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom slovenského jazyka a literatúry je: 

 osvojiť si nácvik písania ďalších veľkých písmen, 

 zvládnuť opis ľahkého textu, 

 osvojiť si čítanie slov s dvojhláskami, 

 naučiť sa čítať ľahký text s porozumením, 

 zvládnuť písanie jednoduchej vety, 

 naučiť sa počúvať a rozprávať najznámejšie jednoduché rozprávky. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie, 

literárna výchova, sloh a písanie. Obsah predmetu v jednotlivých zložkách je 

následovný: 
 

Čítanie 

 čítanie slov, viet a ľahkých obsahovo primeraných textov, 

 čítanie slabík a slov s dvojhláskami ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ. 

 čítanie nápisov, názvov článkov v novinách, prípadne detských kníh, 

 čítanie písaného textu, 

 čítanie slabík a slov, ktoré žiaci sami napíšu. 

Literárna výchova, sloh 

 rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami 



nacvičovanými v tomto ročníku, 

 počúvanie a prerozprávanie rozprávky založenej na jednoduchom časovom rade 

opakovaných a obmieňaných dejov, 

 jednoduchá formulácia odpovedí na otázky z počutého, z čítaného textu. 
 

Písanie 

 nácvik písania ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ, 

 nácvik písania veľkých písmen D, F, T, H, K, 

 písanie slabík a ľahkých dvojslabičných slov podľa diktátu, 

 prepis čítaných slov, písanie vlastného mena, dátumu narodenia, adresy, 

 písanie jednoduchých viet, 

 individuálne docvičovanie písmen, ťažkých väzieb. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 individuálna práca žiakov (s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice slovenského jazyka, čítanky, obrázky, pracovné listy, didaktické prostriedky, 

edukačné DVD a CD. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 čítať slová, vety a ľahké obsahovo primerané texty, 

 čítať slabiky a slová s dvojhláskami ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ, 

 čítať nápisy, názvy článkov v novinách, prípadne detské knihy, 

 čítať písaný text, 

 čítať slabiky a slová, ktoré žiaci sami napíšu, 

 rozširovať osobný frekvenčný jazyk o slová s písmenami nacvičovanými v tomto 

ročníku, 

 počúvať a prerozprávať rozprávku založenú na jednoduchom časovom rade 

opakovaných a obmieňaných dejov, 

 jednoducho formulovať odpovede na otázky z počutého, z čítaného textu, 

 správne písať dvojhlásky ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ, 

 správne písať veľké písmená D, F, T, H, K, 

 písať slabiky a ľahké dvojslabičné slová podľa diktátu, 

 prepísať čítané slová, písať vlastné meno, dátum narodenia, adresu, 

 písať jednoduché vety, 



 individuálne docvičovať písmená s ťažkými väzbami. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, 

individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale 

hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, 

činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, 

presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa 

učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia 

sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne/ 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno – vzdelávacom 

procese žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia kľúčovým predmetom. V danom 

predmete dbáme na hlasovú moduláciu a výslovnosť žiakov, vedieme ich k voľbe vhodného 

pomenovania. Prostredníctvom literatúry vyvolávame u žiakov pocity radosti a emocionálny 

vzťah ku  skutočnosti,  v ktorej  žijú,  k prírode,  k domovu.   Vzbudzujeme  záujem  žiakov   

o poznávanie kníh, nacvičujeme a memorujeme jednoduché básničky. Rozvíjaním 

materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné 

na získavanie informácii a na ich výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na 

celkovej socializácii dieťaťa. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom slovenského jazyka a literatúry je: 

 osvojiť si nácvik písania ďalších veľkých písmen, 

 zvládnuť prepísanie ľahkých viet, 



 naučiť sa čítať ľahký text s porozumením, 

 naučiť sa (s pomocou) reprodukovať dej jednoduchej rozprávky. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie, literárna 

výchova, sloh a písanie. Obsah predmetu v jednotlivých zložkách je nasledovný: 
 

Čítanie 
 Čítanie textu s porozumením, 

 čítanie slabík a slov s dz, Dz, dž, Dž, w, W, x. 

 čítanie písaného textu, 

 čítanie detských kníh, 

 opakovanie a upevňovanie čitateľských schopností. 
 

Literárna výchova, sloh 
 Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami 

nacvičovanými v tomto ročníku, 

 počúvanie a prerozprávanie deja jednoduchej rozprávky, 

 jednoduchá formulácia odpovedí na otázky z počutého, z čítaného textu, 

 jednoduchá charakteristika vlastností rozprávkových postáv, porovnávanie 

kladných a záporných vlastností, 

 rozoznávanie témy krátkych básní, ktoré vyjadrujú pozitívne citové vzťahy k 

ľuďom, zvieratám, prírode, domovu. 
 

Písanie 
 Nácvik písania dz, Dz, dž, Dž, G, Ch, L, S, Š, V, 

 opakovanie veľkých písmen, ktoré sa vyskytujú v menách žiakov, 

 písanie ľahkých slov podľa diktátu, 

 prepisovanie jednoduchých viet, 

 utvrdenie písania vlastného mena, adresy a dátumu narodenia, 

 individuálne docvičovanie písmen, ťažkých väzieb. 
 

Učíme žiakov citlivo  vnímať  krátke  básne  na  rôzne  témy,  postupne  chápať 

jednoduché obrazné prirovnania, obohacovať osobný slovník o nové slová. Často 

zaraďujeme literárne hádanky, v nich učíme žiakov chápať obrazné prirovnania. Učíme ich 

porozumieť vtipu. Prostredníctvom aktívnej slovnej zásoby čo najsamostatnejšie 

reprodukovať dej obľúbenej rozprávky. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 individuálna práca žiakov (s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 



Maňková, V., Demianičová A.: Čítanka pre 3. ročník špeciálnych základných škôl, 

Bratislava, 

SPN, 2002 

Maňková, V., Demianičová A.: Pracovné listy k čítanke pre 3. ročník špeciálnych základný 

škôl, Bratislava, SPN, 2004 

Šlabikár pre 4. ročník špeciálnych základných škôl (TVB), 

Škultétyová, S., Rohovská, J., Žišková, J., Matúšová, D.: Maľovaná abeceda  –  Pracovné 

listy 

pre špeciálne základné školy, Bratislava, SPN, 2010 

Píšová, J.: Pracovné listy z písania pre 4. Ročník špeciálnych základných škôl, Bratislava 

SPN, 2010 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 čítať texty s porozumením, 

 čítať slabiky a slová s dz, Dz, dž, Dž, w, W,x, 

 čítať nápisy, názvy článkov v novinách, prípadne detské knihy, 

 čítať písaný text, 

 čítať z detských kníh tzn. neznámy text, 

 upevniť si a naďalej rozvíjať čitateľské schopnosti, 

 rozširovať svoj osobný frekvenčný jazyk o slová s písmenami nacvičovanými v 

tomto ročníku, 

 prerozprávať dej jednoduchej rozprávky, 

 jednoducho formulovať odpovede na otázky z počutého a z čítaného textu, 

 vytvoriť jednoduchú charakteristiku vlastností rozprávkových postáv, 

rozoznať a porovnať kladné a záporné vlastnosti, 

 rozoznať témy krátkych básní s pozitívnym citovým vzťahom, 

 písať dz, Dz, dž, Dž, G, Ch, L, S, Š, V, 

 písať ľahké slová podľa diktátu, 

 prepisovať jednoduché vety, 

 utvrdiť si písanie vlastného mena, adresy a dátumu narodenia. 

 

7. HODNOTENIE PREDMET 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme  každého  podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou  a praktickou 

formou, individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi 

sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň 

vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách, úroveň  

samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania.  Pri  hodnotení  

žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že  zisťovať  a hodnotiť  treba  to,  čo 

žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na  

konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 



8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne/ 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích predmetoch špeciálnej školy, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších 

vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho 

jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské 

vzdelávanie, ale i úspešné sa začleniť do spoločnosti a nájsť si uplatnenie sa na trhu práce. Jazyk 

musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez 

jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. 

Požiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením, reprodukcie 

obsahu textu u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia nie je možné zovšeobecniť. 

Nie je teda možné ani vyžadovať detailné dodržiavanie obsahu vzdelávania určeného pre 

jednotlivé ročníky. Je potrebné počítať s tým, že jednotliví žiaci môžu prejaviť taký záujem o 

čítanie, že pomerne ľahko zvládnu jeho techniku a iní, napriek priaznivejšej mentálnej kapacite, 

nebudú postupovať očakávaným tempom. V takých prípadoch učiteľ hľadá iný spôsob práce so 

žiakom, pričom však dosahovanie iných cieľov, vrátane obsahu učiva, dokáže patrične 

odôvodniť. 

Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. 

Slovenský jazyk a literatúra spája v sebe niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a 

špecifickým spôsobom prispievajú k plneniu cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú, emocionálnu, 

vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu  s 

ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú 

zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. 

Slovenský jazyk a literatúra v 9. ročníku sa bude vyučovať v časovej dotácii 3 hodíny 

týždenne. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich 

myslieť v súvislostiach, komunikovať na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým 

prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom 

nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si 

k nim kladný vzťah. Počas celého školského roka systematicky  viesť  žiakov  k 

vyjadrovaniu osobných a spoločenských zážitkov a skúseností v krátkych hovorených 

prejavoch. Naučiť žiakov odpovedať na otázky, stručne oznamovať správy, formulovať 

želanie, prosbu, poďakovanie, blahoželanie. Opísať jednoduché známe činnosti, osoby, 

zvieratá, veci z domáceho, školského i mimoškolského prostredia. Ďalej spresňovať správnu 

výslovnosť žiakov. Učiť žiakov členiť krátke jazykové prejavy na vety, slová a slabiky. 



Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 9. ročníku je predovšetkým: 

 vytvárať zručnosť členiť krátke jazykové prejavy na vety a vety rozkladať na slová, 

 osvojiť si nácvik písania ďalších veľkých písmen, 

 zvládnuť prepísanie ľahkých viet, 

 naučiť sa čítať ľahký text s porozumením, 

 naučiť sa (s pomocou) reprodukovať dej jednoduchej rozprávky, 

 obohacovať slovnú zásobu žiakov a viesť ich k voľbe vhodného pomenovania, 

 dbať na kultúru rečového prejavu žiakov, 

 osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a 
štylistickej, 

 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma, 

 získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka, 

 osvojiť si návyky správnej výslovnosti, 

 poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme, 

 prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa, 

 viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj 

písomnej). 

Ďalej chceme vyučovaním slovenského jazyka a literatúry rozvíjať a posilniť kvalitu 

spôsobilostí: 

 čitateľskú gramotnosť (klásť dôraz na čítanie s porozumením, využívať rôzne techniky a 
druhy čítania s porozumením), 

 komunikačné spôsobilosti žiakov v ústnom a písomnom prejave (funkčne používať  

jazyk v komunikačných situáciách, osvojiť si verbálne i neverbálne výrazové 

komponenty, adekvátne interpretovať komunikačnú situáciu, primerane individuálnym 

možnostiam a mentálnym schopnostiam ovládať ústnu a písomnú komunikáciu), 

 vytvárať kladný vzťah k čítaniu a knihám. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie a literárna 

výchova, sloh a písanie. 

Obsah predmetu v jednotlivých zložkách je nasledovný: 

 

Čítanie a literárna výchova 

 Čítanie tlačeného a písaného textu. 

 Čítanie jednoduchých náučných a umeleckých textov s porozumením, orientácia v 
texte, reprodukovanie jeho obsahu. 

 Čítanie detských kníh a časopisov. 

Učíme žiakov citlivo vnímať krátke básne na rôzne témy, postupne chápať jednoduché obrazné 

prirovnania, obohacovať osobný slovník o nové slová. Často zaraďujeme literárne hádanky, v 

nich učíme žiakov chápať obrazné prirovnania. Učíme ich porozumieť vtipu. Prostredníctvom 

aktívnej slovnej zásoby čo najsamostatnejšie reprodukovať dej obľúbenej rozprávky.  

Sloh 

 Utvrdenie písania vlastného mena, mien rodičov, súrodencov, dátumu narodenia, adresy 

svojho bydliska; ústne vyjadrenie týchto informácií formuláciou jednoduchej vety. 

 Jednoduchá formulácia odpovedí na otázky. Ústny a písomný opis jednoduchého 

predmetu. Jednoduchá charakteristika vlastností rozprávkových postáv. 

 Ústne a písomné precvičovanie foriem spoločenského styku. Rozprávanie podľa 
pripravenej osnovy, podľa série obrázkov. 

Písanie 

 Precvičenie a utvrdenie písmen dz, Dz, dž, Dž, G, Ch, L, S, Š, V. 

 Precvičenie a utvrdenie písania krátkej a dlhej samohlásky v slovách. 



 Písanie predložky a spojky ako samostatného slova. 

 Opisovanie a prepisovanie ľahkého textu. 

 Písanie jednoduchých viet podľa diktátu. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom 

ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne 

využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, 

formy majú byť veku primerané a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti 

žiakov. 

Odporúčame používať: 

- metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom, 

pozorovanie ukážkových jazykových prejavov a ich analýza, posudzovanie textov 

z bežnej komunikačnej praxe) 

- metódy nácvičné – slohové cvičenia nižšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie, 

imitovanie, mechanická reprodukcia, práca s otázkami, práca s básnickým textom, 

spojenie výtvarného prejavu s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) 

Na základe cieľovej zameranosti odporúčame metódy: 

 utvárania jazykovej kompetencie žiaka (riadený induktívny rozhovor, pozorovanie, 
kognitívne jazykové cvičenia, riadený deduktívny rozhovor, štylizačné cvičenia,  

pojmová mapa); 

 rozvíjania komunikačných zručností žiaka (cvičenia na  rozvíjanie  fonematického 

sluchu, štruktúrované počúvanie, zvukové hádanky, štruktúrované čítanie, pantomíma, 

reprodukcia textu, dramatizácia textu, rôzne dychové, hlasové a artikulačné cvičenia, 

výrazné čítanie, dialogizované čítanie, nácvik konverzačných rituálov); 

 metóda individuálneho prístupu; 

 metóda pozitívneho posilňovania; 

  motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohlo dieťa 
pochváliť, hodnotiť najmä významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, používanie 

spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné a individuálne hodnotenia). 

Na základe obsahu odporúčame: 

 jazykové cvičeni (výslovnostné, pravopisné, lexikálne, morfologické, syntaktické, 

kombinované); 

 metóda intenzívnej spätnej väzby 

 metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami (prezentácia s 

využitím dataprojektoru). 

Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne postupy učenia tak, aby každá 

vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na riešenie reálnych 

komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko a  prirodzene  v  

činnostiach primeraných jeho veku a mentálnym schopnostiam. Pri vytváraní modelových 

situácii je vhodné okrem racionálnych postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne 

pôsobenie na žiaka, ktoré sa nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo  

výtvarného prejavu (tzv. zážitkové učenie). 

Formy vyučovania: 

 skupinové vyučovanie 

 projektové vyučovanie 

 integrované tematické vyučovanie 

 tvorivé vyučovanie 

 objavujúce vyučovanie 

V  širšom  zmysle  slova  ako  didaktické  formy  vyučovania slovenského jazyka môžeme 

použiť vyučovaciu hodinu v triede, vychádzku, vyučovaciu hodinu v školskej knižnici. 



Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania u žiaka presiahne úroveň jeho 

intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou chápania čítaného textu. 

Okrem textov na čítanie je preto potrebné takmer vždy využívať aj ilustrácie znázorňujúce 

kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.) alebo skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností. Pri nácviku pozornosti žiaka a tých zručností, ktoré 

predchádzajú učeniu čítať, ale aj pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho 

upútali témami jemu blízkymi, ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena.  

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice slovenského jazyka, obrázky, pracovné listy, didaktické prostriedky, 

edukačné DVD a CD. Dbá sa o to, aby žiaci správne používali zásadu názornosti v závislosti od 

intelektovej úrovne triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným z 

dôležitých konečných cieľov vyučovania slovenského jazyka. 

Píšová, J. : Pracovné listy z písania pre 4. Ročník špeciálnych základných škôl, Bratislava, SPN, 

2010 

Učebnica slovenského jazyka pre 5. ročník ŠZŠ – Dobeková, Brestenská 

Pracovný list k učebnici slovenského jazyka pre 5. ročník ŠZŠ – Dobeková, Brestenská 

Čítanka pre 5. ročník ŠZŠ – Maňková, Demianičová 

Pracovný list k čítanke pre 5. ročník ŠZŠ – Maňková, Demianičová 

Rozprávkové knihy 

Internet 

CD DVD 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 čítať tlačené a písané texty s porozumením; 

 čítať z detských kníh, jednoduchých náučných a umeleckých textov s porozumením, 

orientovať sa v texte, reprodukovať jeho obsah; 

 upevniť si a naďalej rozvíjať čitateľské schopnosti; 

 rozširovať svoj osobný frekvenčný jazyk o slová s písmenami nacvičovanými v tomto 

ročníku; 

 prerozprávať dej jednoduchej rozprávky; 

 jednoducho formulovať odpovede na otázky z počutého a z prečítaného textu; 

 vytvoriť jednoduchú charakteristiku vlastností rozprávkových postáv, rozoznať a 

porovnať kladné a záporné vlastnosti; 

 rozoznať témy krátkych básní s pozitívnym citovým vzťahom; 

 písať dz, Dz, dž, Dž, G, Ch, L, S, Š, V; 

 písať krátku a dlhú samohlásky v slovách; 

 písať predložky a spojky ako samostatné slová; 

 opisovať a prepisovať ľahký text; 

 písať jednoduché vety podľa diktátu; 

 prepisovať jednoduché vety; 

 utvrdia si písanie vlastného mena, mien rodičov, súrodencov, dátumu narodenia, adresy 

svojho bydliska; ústnemu vyjadreniu týchto informácií formuláciou jednoduchej vety. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 



Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené a klasifikované tri zložky 

predmetu: písanie, sloh, čítanie a literatúra. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností  a schopností.  Snaha  každého 

učiteľa  je  pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Uplatňujeme rôzne formy 

hodnotenia – sebahodnotenie, formatívne hodnotenie, priebežné, kriteriálne hodnotenie (keď 

učiteľ hodnotí žiakov v triede napr. pečiatkami), autentické hodnotenie, autonómne hodnotenie. 

Hodnotí sa  schopnosť  získať,  upraviť,  spracovať,  používať  a  prezentovať  

vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková  

správnosť odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej 

pohotovosti. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava  učiteľ  rôznymi  metódami, 

formami a prostriedkami. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách, 

úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení 

žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. 

Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Slovenský jazyk a lieratúra 

Časový rozsah výučby / 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne / 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet slovenský jazyk v 10. ročníku špeciálnej základnej školy má prioritné 

a špecifické postavenie. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho 

jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské 

vzdelávanie, ale i úspešné sa začleniť do spoločnosti a nájsť si uplatnenie sa na trhu práce. 

Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene 

budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, 

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. Požiadavky v súvislosti s nácvikom 

techniky čítania, čítania s porozumením, reprodukcie obsahu textu u žiakov so stredným 

stupňom mentálneho postihnutia nie je možné zovšeobecniť. Nie je teda možné ani vyžadovať 

detailné dodržiavanie obsahu vzdelávania určeného pre jednotlivé ročníky. Je potrebné počítať s 

tým, že jednotliví žiaci môžu prejaviť taký záujem o čítanie, že pomerne ľahko zvládnu jeho 

techniku a iní, napriek priaznivejšej mentálnej kapacite, nebudú postupovať očakávaným 

tempom. V takých prípadoch učiteľ hľadá iný spôsob práce so žiakom, pričom však 

dosahovanie iných cieľov, vrátane obsahu učiva, dokáže patrične odôvodniť. 

Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. 

Slovenský jazyk a literatúra spája v sebe niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a 

špecifickým spôsobom prispievajú k plneniu cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú, 



emocionálnu, vôľovú a rozumovú  stránku  osobnosti  dieťaťa,  spoluutvárajú charakter  žiaka 

a spolu s ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú 

zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. 

Slovenský jazyk a literatúra v 10. ročníku sa bude vyučovať v časovej dotácii 3 hodiny 

týždenne. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Predmet slovenský jazyk a literatúra je zameraný na výcvik čítania a ústneho 

vyjadrovania. Cieľom je naučiť žiakov čítať ľahké texty s porozumením. Upevňovať čitateľské 

zručnosti na primerane náročných náučných a umeleckých textoch, orientovať sa v prečítanom 

texte a reprodukovať jeho obsah. Učiť žiakov zrozumiteľným spôsobom vyjadriť svoje citové 

zážitky. Vzbudzovať v žiakoch záujem o mimoškolské čítanie časopisov, novín, sledovanie 

vhodných programov rozhlasu a televízie. Podľa miestnych možností aj o návštevy divadelných 

a filmových predstavení. Žiaci si ústne i písomne precvičujú a upevňujú formy spoločenského 

styku: oslovenie, pozdrav, požiadanie, poďakovanie, ospravedlnenie sa, predstavovanie, 

uvítanie návštevy, rozlúčenie sa s návštevou, odkaz, požiadanie o informáciu, podanie 

informácie, telefonický rozhovor. Učia sa napísať pozdrav, sformulovať blahoželanie, vysloviť 

sústrasť, zostaviť a napísať list. Z hľadiska jazykového prejavu si precvičujú správanie sa v 

praktických životných situáciách, napr. v obchode, v reštaurácii, na pošte, v zdravotníckom 

zariadení, u holiča - kaderníka, v cudzom meste, na návšteve a pod. Cvičia sa rozprávať v 

súvislých jazykových prejavoch: rozprávajú podľa vopred pripravenej osnovy, podľa 

prečítaného textu, podľa série obrázkov. Precvičujú si opis /ústne i písomne/ jednoduchého 

predmetu a pracovného postupu. Reprodukujú prečítaný text podľa otázok učiteľa a prečítanej 

osnovy. 

 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 10. ročníku je predovšetkým: 

 vedieť opísať a prepísať ľahký text so správnou diakritikou; 

 utvrdiť správne písanie predložky a spojky; 

 vedieť opísať jednoduchý pracovný postup; 

 naučiť sa čítať a pochopiť návody s obrázkami; 

 naučiť sa (bez/ s pomocou) reprodukovať dej krátkeho príbehu; 

 dramatizovať jednoduchý krátky príbeh; 

 vedieť napísať adresu a krátky text na pohľadnicu; 

 zvládnuť základné pravidlá ústnej komunikácie v spoločenskom styku; 

 obohacovať slovnú zásobu žiakov a viesť ich k voľbe vhodného pomenovania; 

 dbať na kultúru rečového prejavu žiakov; 

 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma; 

 získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka; 

 poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme; 

 osvojiť  si  elementárne  vedomosti  v  rovine  lexikálnej,  morfologickej,  syntaktickej   

a štylistickej. 

 

Ďalej chceme vyučovaním slovenského jazyka a literatúry rozvíjať a posilniť kvalitu 

spôsobilostí: 

 čitateľskú gramotnosť (klásť dôraz na čítanie s porozumením, využívať rôzne techniky a 

druhy čítania s porozumením), 

 komunikačné spôsobilosti žiakov v ústnom a písomnom prejave (funkčne používať  

jazyk v komunikačných situáciách, osvojiť si verbálne i neverbálne výrazové 

komponenty, adekvátne interpretovať komunikačnú situáciu, primerane individuálnym 

možnostiam a mentálnym schopnostiam ovládať ústnu a písomnú komunikáciu), 



 vytvárať kladný vzťah k čítaniu a knihám. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie a literárna 

výchova, sloh a písanie. 

Obsah predmetu v jednotlivých zložkách je nasledovný: 

 

Čítanie a literárna výchova 

 Čítanie jednoduchých náučných a umeleckých textov s porozumením, orientácia v 

texte, reprodukovanie jeho obsahu. 

 Čítanie detských kníh, časopisov, komiksov a encyklopédií. 

 Recitácia a dramatizácia rozprávky a jednoduchého príbehu. 

 Čítanie jednoduchých návodov s obrázkami. 

 Tiché čítanie. 

Učíme žiakov citlivo vnímať krátke básne na rôzne témy, postupne chápať jednoduché obrazné 

prirovnania, obohacovať osobný slovník o nové slová. Často zaraďujeme literárne hádanky, v 

nich učíme žiakov chápať obrazné prirovnania. Učíme ich porozumieť vtipu. 

 

Sloh 

 Ústny a písomný opis jednoduchého pracovného postupu. 

 Ústne a písomné osvojenie vykania a jeho jednotlivých tvarov. 

 Vyplnenie peňažnej poukážky, sprievodky na balík, krátkeho dotazníka s pomocou/ bez 
pomoci. 

 Ústne a písomné precvičovanie foriem spoločenského styku. 

 Rozprávanie podľa pripravenej osnovy, podľa série obrázkov. 

 Vyjadrovanie vlastných pocitových zážitkov primeraným spôsobom. 

 

Písanie 

 Utvrdenie písania predložky a spojky ako samostatného slova. 

 Upevňovanie písania čísloviek. 

 Opisovanie a prepisovanie ľahkého textu so správnou diakritikou. 

 Písanie jednoduchých viet podľa diktátu. 

 Podľa schopností žiaka napísanie pohľadníc, krátkeho listu podľa vzoru. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Vyučovacie hodiny orientujeme na praktické využívanie čitateľských zručností, na čítanie 

s porozumením, na orientáciu v texte a reprodukciu krátkeho textu, čítanie informácií na 

zakúpenom tovare, na čitateľný písomný prejav. Pri precvičovaní foriem spoločenského styku 

sa zameriavame aj na správne vyplňovanie adresy na formuláre, na písanie adresy a krátkeho 

textu na pohľadnicu k sviatku. Prostredníctvom didaktických a spoločenských hier 

precvičujeme krátku spoločenskú konverzáciu s uplatňovaním princípov slušného správania. 

Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania u žiaka presiahne úroveň jeho 

intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou chápania čítaného textu. Okrem 

textov na čítanie je preto potrebné takmer vždy využívať aj ilustrácie znázorňujúce kľúčové 

slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.) alebo skutočné predmety, resp. 

predvádzanie činností. 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom 

ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne 

využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, 

formy majú byť veku primerané a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti 



žiakov. 

Odporúčame používať: 

- metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom, 

pozorovanie ukážkových jazykových prejavov a ich analýza, posudzovanie textov 

z bežnej komunikačnej praxe) 

- metódy nácvičné – slohové cvičenia nižšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie, 

imitovanie, mechanická reprodukcia, práca s otázkami, práca s básnickým textom, 

spojenie výtvarného prejavu s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) 

 

Na základe cieľovej zameranosti odporúčame metódy: 

 utvárania  jazykovej  kompetencie   žiaka   (riadený   induktívny   rozhovor,  

pozorovanie, kognitívne jazykové cvičenia, riadený deduktívny rozhovor, štylizačné 

cvičenia, pojmová mapa); 

 rozvíjania   komunikačných   zručností   žiaka   (cvičenia   na    rozvíjanie   

fonematického   sluchu,    štruktúrované    počúvanie,    zvukové    hádanky, 

štruktúrované čítanie, pantomíma, reprodukcia textu, dramatizácia textu, rôzne dychové, 

hlasové a artikulačné cvičenia, výrazné čítanie, dialogizované čítanie, nácvik 

konverzačných rituálov); 

 metóda individuálneho prístupu; 

 metóda pozitívneho posilňovania; 

 motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa  mohlo  dieťa 

pochváliť, hodnotiť najmä významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, používanie 

spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly,  tlieskanie,  slovné  a  individuálne 

hodnotenia). 
 

Na základe obsahu odporúčame: 

 jazykové cvičenia (výslovnostné, pravopisné, lexikálne, morfologické, 
syntaktické, kombinované); 

 metóda intenzívnej spätnej väzby 

 metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami (prezentácia s 

využitím dataprojektoru). 

 

Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne postupy učenia tak, aby každá 

vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na riešenie reálnych 

komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky  ľahko  a prirodzene  v 

činnostiach primeraných jeho veku a mentálnym schopnostiam. Pri vytváraní modelových 

situácii je vhodné okrem racionálnych postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne 

pôsobenie na žiaka, ktoré sa  nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo 

výtvarného prejavu (tzv. zážitkové učenie). 

Formy vyučovania: 

 skupinové vyučovanie 

 projektové vyučovanie 

 integrované tematické vyučovanie 

 tvorivé vyučovanie 

 objavujúce vyučovanie 

V širšom zmysle slova ako didaktické formy vyučovania slovenského jazyka môžeme 

použiť vyučovaciu hodinu v triede, vychádzku, vyučovaciu hodinu v školskej knižnici. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice slovenského jazyka, obrázky, pracovné listy, didaktické prostriedky, 

edukačné DVD a CD. Dbá sa o to, aby žiaci správne používali zásadu názornosti v závislosti od 

intelektovej úrovne triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným z 



dôležitých konečných cieľov vyučovania slovenského jazyka. 

Píšová, J. : Pracovné listy z písania pre 4. Ročník špeciálnych základných 

škôl, Bratislava, SPN, 2010 

Učebnica slovenského jazyka pre 5. ročník ŠZŠ – Dobeková, Brestenská 

Pracovný list k učebnici slovenského jazyka pre 5. ročník ŠZŠ – Dobeková, Brestenská 

Čítanka pre 5. ročník ŠZŠ – Maňková, Demianičová 

Pracovný list k čítanke pre 5. ročník ŠZŠ – Maňková, Demianičová 

Rozprávkové knihy 

Internet 

CD DVD 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Po absolvovaní ŠZŠ so vzdelávacím variantom B majú žiaci zvládnuť opis ľahkého 

textu, vedieť sa podpísať, napísať svoju adresu a vyplniť základné písomnosti. Z pravopisného 

hľadiska sa žiaci učia správne písať slová, nevynechávať písmená a neprehadzovať ich poradie 

v slove. Správne písať v slovách krátke a dlhé samohlásky. Učia sa písať predložky a spojky ako 

samostatné slová. Učia sa písať číslovky tak, aby vedeli vyplniť poštovú poukážku. Ústne i 

písomne si osvojujú vykanie a dbajú pri tom na správnosť slovesných tvarov. 

 

Žiaci sa naučia : 

 čítať z detských kníh, jednoduchých náučných a umeleckých textov s porozumením, 

orientovať sa v texte, reprodukovať jeho obsah; 

 opísať a prepísať ľahký text so správnou diakritikou; 

 rozprávať podľa pripravenej osnovy, podľa série obrázkov; 

 vyjadrovať vlastné pocitové zážitky primeraným spôsobom; 

 správne písanie predložky a spojky; 

 opísať jednoduchý pracovný postup; 

 čítať a pochopiť návody s obrázkami; 

 (bez/ s pomocou) reprodukovať dej krátkeho príbehu; 

 dramatizovať jednoduchý krátky príbeh; 

 písať jednoduché vety podľa diktátu; 

 napísať adresu a krátky text na pohľadnicu; 

 základné pravidlá ústnej komunikácie v spoločenskom styku; 

 základné poznatky o zvukovej stránke jazyka. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené a klasifikované tri 

zložky predmetu: písanie, sloh, čítanie a literatúra. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností.  Snaha  každého 

učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Uplatňujeme rôzne formy 

hodnotenia – sebahodnotenie, formatívne hodnotenie, priebežné, kriteriálne hodnotenie (keď 

učiteľ hodnotí žiakov v triede napr. pečiatkami), autentické hodnotenie, autonómne hodnotenie. 

Hodnotí sa schopnosť získať,  upraviť,  spracovať,  používať  a  prezentovať 

vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková 

správnosť odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej 

pohotovosti. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava učiteľ rôznymi metódami, 

formami a prostriedkami. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 



hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 

 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín za rok 

Ročník prvý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým 

ročníkom a predmetom výchov a vzdelávania žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia je rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách 

− žiadanie osobných potrieb, 

− reakcie na správanie iných ľudí, 
− komentovanie, 

− žiadanie informácií, 

− vyjadrovanie pocitov, 

− vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

V rámci každej komunikačnej situácie vyžadujeme používanie očného kontaktu so 

súčasnou verbalizáciou. Pri rozvíjaní komunikačných schopností  vedieme  žiaka 

ku spolupráci so spolužiakom. Hrou a častými cvikmi sluchového vnímania 

zlepšujeme schopnosť žiakov diferencovať zvuky. Riekanky a krátke básničky 

nacvičujeme rytmizáciou. Nacvičujeme vyjadrovanie a výslovnosť žiakov. Od 

pomenovania  predmetov a javov prechádzame k nácviku 

vecných formulácií. Nacvičujeme pozdravy, krátke oznámenia, 

vyjadrenie jednoduchej prosby, poďakovanie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

− Rozvíjať schopnosti dieťaťa komunikovať jednoduchou verbálnou formou, 

− rozvíjať neverbálne modality vrátane očného kontaktu ku komunikácii, 

− spontánne vyjadrovať základné potreby, 

− rozvíjať schopnosti výberu, 

− rozvíjať symbolickú reprezentáciu, 

− rozvíjať schopnosti často používané pri hraní hier, 

− rozvíjať zručnosti sociálnych interakcií, 

− podporovať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy, 

− učiť jednoduché domáce zručnosti. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Verbalizovanie myšlienok a pocitov 

Komentovanie osobných potrieb 

Triedenie podľa pojmových kategórií 



Samostatná práca, práca v skupine,vzájomná pomoc 

Vytváranie základných domácich zručnost 

 
4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania komunikačných schopností využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 individuálna práca žiakov (s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice, detské obrázkové knihy, časopisy, didaktická literatúra, obrázky a hry, didaktické 

prostriedky, edukačné DVD a CD. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí : 

 Verbalizovanie myšlienok a pocitov 

- vyjadrovať svoje myšlienky a pocity za neustáleho očného kontaktu s učiteľom, 

- používať nové slová, slovné spojenia, 

 

 Komentovanie osobných potrieb 

- spontánne vyjadrovať potreby uhasenia smädu a hladu a hygienických potrieb, 

- rozvíjať existujúce schopnosti vyjadrovania výberu, voľby, (požívanie vizuálnej formy 

komunikácie v zmysle augmentatívnej), 

 rozširovať príp. posúvať komunikačné prostriedky na vyššiu úroveň, 

 

 Triedenie podľa pojmových kategórií 

- priraďovanie obrázkov rôznych ľudí, ktorí robia to isté, 

- priraďovanie množstva: priraďovanie kariet so zobrazeným rovnakým počtom prvkov, 

 

 Samostatná práca, práca v skupine, vzájomná pomoc 

 pracovať samostatne, spolupracovať so spolužiakom, s minimálnou pomocou učiteľa, 

- aktívne spolupracovať pri vykonávaní hygienických návykov, pri obliekaní a vyzliekaní, 

pri stravovaní, 

 

 Vytváranie základných domácich zručností 

- osvojiť si činnosti: zametať, vysypať smetný kôš, umyť tanier, poutierať stôl, vyžmýkať 
handru a pod.. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 



osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že 

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 

 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín za rok 

Ročník druhý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým ročníkom 

a predmetom výchov a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách 

 žiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 

 žiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

V rámci každej komunikačnej situácie vyžadujeme používanie očného kontaktu so súčasnou 

verbalizáciou.  Pri  rozvíjaní  komunikačných  schopností  vedieme žiaka ku spolupráci so 

spolužiakom. Hrou a častými cvikmi sluchového vnímania zlepšujeme schopnosť žiakov 

diferencovať zvuky. Riekanky a krátke básničky nacvičujeme rytmizáciou. Nacvičujeme 

vyjadrovanie  a  výslovnosť  žiakov.  Od  pomenovania  predmetov a javov prechádzame k 

nácviku vecných formulácií. Nacvičujeme pozdravy, krátke oznámenia, vyjadrenie 

jednoduchej prosby, poďakovanie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Rozvíjať schopnosti žiaka komunikovať jednoduchou verbálnou formou, 

- spontánne vyjadrovať základné potreby, 

- rozvíjanie očného kontaktu pri komunikácii 

- rozvíjať symbolickú reprezentáciu, 

- rozvíjať zručnosti sociálnych interakcií, 

- rozvíjať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy, 

- upevniť jednoduché domáce zručnosti, 

- rozširovať a aktivizovať pasívnu slovnú zásobu. 



3. OBSAH PREDMETU 

1. Rozvíjanie verbálneho vyjadrovania 

2. Rozvíjanie zrakového a sluchového vnímania 

3. Rozvíjanie schopnosti fonematickej diferenciácie 

4. Vyjadrovanie potrieb 

5. Pomenovanie predmetov, javov, dejov 

6. Tvorenie otázok a odpovedí 

7. Rozvíjanie sebaobslužných návykov 

8. Udržiavanie poriadku 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania komunikačných schopností využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 individuálna práca žiakov (s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice, detské obrázkové knihy, časopisy, didaktická literatúra, obrázky a hry, didaktické 

prostriedky, edukačné DVD a CD. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí : 

 Rozvíjanie verbálneho vyjadrovania 

- rozvíjať už naučené verbálne vyjadrovanie, 

 

 Rozvíjanie zrakového a sluchového vnímania 

- rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, schopnosť počúvať reč a iné zvuky 
- napodobňovať prírodné zvuky a hlasy zvierat, 

- rozlišovať sily zvuku (silný – slabý), výšky zvuku (vysoký - nízky), rozlišovanie zvuku a 

reči, hlások, 

 

 Rozvíjanie schopnosti fonematickej diferenciácie 
- za pomoci sluchu analyzovať krátke slová, s otvorenými slabikami, potom so zatvorenými 
slabikami a až nakoniec slová so zloženými spoluhláskovými skupinami, 

 

 Vyjadrovanie potrieb 

- rozvíjať schopnosti vyjadrovania výberu, voľby, posúvanie komunikačných schopností na 
vyššiu úroveň, 

- rozvíjať základy schopností žiakov viesť rozhovor, striedanie rolí v bežných denných 

situáciách, 



 Pomenovanie predmetov, javov, dejov 

- pomenovať predmety, javy, deje (konkrétne alebo na obrázkoch), 

 

 Tvorenie otázok a odpovedí 
- tvoriť otázky a odpovede, rozvíjať a stimulovať slovnej zásoby podľa dosiahnutej úrovne 

reči, 

 

 Rozvíjanie sebaobslužných návykov 

- rozvíjať sebaobslužné návyky: osobnej hygieny, pri konzumácii jedla, 

 

 Udržiavanie poriadku 

- vytvárať a upevňovať zručnosti pri udržiavaní poriadku v triede i pri domácich prácach. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym 

postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že 

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopností 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín za rok / 

Ročník tretí 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým 

ročníkom a predmetom výchov a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia je rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách 

 žiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 

 žiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 



V rámci každej komunikačnej situácie vyžadujeme používanie očného kontaktu so súčasnou 

verbalizáciou.  Pri  rozvíjaní  komunikačných  schopností  vedieme žiaka ku spolupráci so 

spolužiakom. Hrou a častými cvikmi sluchového vnímania zlepšujeme schopnosť žiakov 

diferencovať zvuky. Riekanky a krátke básničky nacvičujeme rytmizáciou. Nacvičujeme 

vyjadrovanie  a  výslovnosť  žiakov.  Od  pomenovania  predmetov a javov prechádzame k 

nácviku vecných formulácií. Nacvičujeme pozdravy, krátke oznámenia, vyjadrenie 

jednoduchej prosby, poďakovanie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii, 

- rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť, 

- rozvíjať porozumenie reči, 

- podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka, 

- podporovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu žiaka, 

- vedieť poznávať a pomenovaťveci a osoby v najbližšom okolí, 

- rozširovať a aktivizovať pasívnu slovnú zásobu. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti 

Porozumenie reči 

Rozvíjanie expresívnej reči 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania komunikačných schopností využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 individuálna práca žiakov (s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice, detské obrázkové knihy, časopisy, didaktická literatúra, obrázky a hry, didaktické 

prostriedky, edukačné DVD a CD. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí : 

 Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti 

- rozlišovanie rôznych druhov zvukov /zvuky zvierat, štrganie,búchanie, šuchot, zvonček, 

píšťalka a pod. /, rozlišovanie intenzity a smeruprichádzajúcich zvukov. Rozlišovanie zvukov 

reči, rytmizovanie slabík, rozlišovanie počtu slabík v slove 

 Porozumenie reči 



- Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjať porozumenie 

pojmov a ich vzájomných súvislostí 

- poznávanie skutočných predmetov, postupne prechádzať od poznávania skutočných 

predmetov k obrázkom. 

 Rozvíjanie expresívnej reči 

 hlasné komentovanie činnosti alebo spolukomentovanie s pomocou učiteľky, 

 chápanie a komentovanie vytvorených situácií z bežného života a cez ne upevňovanie 

slovnej zásoby, 

 jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v prostredí školy a rodiny, 

 tvorenie jednoslovných a dvojslovných viet,slovných pomenovaní, 

 krátke jednoduché príbehy,rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov, 

 jednoduché rozprávanie zážitku alebo príbehu podľa obrázkov, 

 práca s detskými leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám, 

 výmena rolí v rozhovore / napr. hra s telefónom a pod. /. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že 

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 
 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín za rok / 

Ročník štvrtý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Rozvíjanie komunikačných schopností sa prelína každým ročníkom a predmetom výchov 

a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia a pôsobí na rozširovanie 

funkčnej komunikácie v kategóriách 

 žiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 



 žiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

V rámci každej komunikačnej situácie vyžadujeme používanie očného kontaktu so súčasnou 

verbalizáciou.  Pri  rozvíjaní  komunikačných  schopností  vedieme žiaka ku spolupráci so 

spolužiakom. Hrou a častými cvikmi sluchového vnímania zlepšujeme schopnosť žiakov 

diferencovať zvuky. Riekanky a krátke básničky nacvičujeme rytmizáciou. Nacvičujeme 

vyjadrovanie  a  výslovnosť  žiakov.  Od  pomenovania  predmetov a javov prechádzame k 

nácviku vecných formulácií. Nacvičujeme pozdravy, krátke oznámenia, vyjadrenie 

jednoduchej prosby, poďakovanie. Žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, 

pre akú má zachované schopnosti a tieto v komunikáciu stimulovať a rozvíjať. Rozvíjanie 

komunikačnej schopnosti sa prelína celým vyučovacím procesom a zároveň témy preberané   

v predmete RKS by mali byť v súlade s témami preberanými najmä v predmete Slovenský 

jazyk a literatúra a Vecné učenie. Na hodine RKS sa má učiteľ so žiakmi zamerať na 

porozumenie pojmov a súvislostí a precvičovanie ich používania v komunikácii. Vhodnou 

formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii, 

- rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť, 

- rozvíjať porozumenie reči, 

- podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka, 

- podporovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu žiaka, 

- vedieť poznávať a pomenovaťveci a osoby v najbližšom okolí, 

- rozširovať a aktivizovať pasívnu slovnú zásobu. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

1. Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti 

2. Porozumenie reči 

3. Rozvíjanie expresívnej reči 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania komunikačných schopností využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 individuálna práca žiakov (s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice, detské obrázkové knihy, časopisy, didaktická literatúra, obrázky a hry, didaktické 

prostriedky, edukačné DVD a CD. 



6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí : 

 Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti 

- rozlišovať zvuky reči, rytmizovať slabiky, rozlišovať počet slabík v slove, prvú a poslednú 

slabiku v slove, hry so slovami – rozlišovanie zmeny jednej hlásky a zmena významu slova / 

kačka – mačka, sud – sad, pes – pec a pod. /. 

 Porozumenie reči 

- Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjať porozumenie 
pojmov a ich vzájomných súvislostí, 

- používať pri hrách názorné skutočné predmety, ich miniatúry alebo primerané ilustrácie 

a obrázky, 

- postupne prechádzať od poznávania skutočných predmetov k obrázkom. 

 Rozvíjanie expresívnej reči 

- námetové, edukačné a konštrukčné hry, pri ktorých žiak môže komentovať svoju 
činnosť, 

- klásť dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spoločné komentovanie s pomocou 

učiteľky, 

- vytvárať bežné situácie zo života tak, aby ich žiaci mohli lepšie pochopiť a komentovať 

a tým si upevňovať slovnú zásobu , 

- jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v prostredí školy a rodiny, 

- tvoriť jednoslovné a dvojslovné vety, slovné pomenovania, 

- tvoriť krátke jednoduché príbehy ,rozvíjať chápanie časovej následnosti dejov, 

-jednoduché rozprávanie zážitku alebo príbehu podľa obrázkov, 

-pracovať s detskými leporelami, pestovať vzťah ku knihám, 

- výmenu rolí v rozhovore / napr. hra s telefónom a iné / . 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že 

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 



 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín za rok 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým ročníkom 

a predmetom výchov a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách 

 žiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 

 žiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností je: 

 nacvičovať sociálne verbálne rutiny, 

 zlepšovať verbálne porozumenie a spontánne verbálne vyjadrovanie. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Používanie sociálnych verbálnych rutín / zdravenie, prosba, ospravedlnenie/. 

Komentovanie vlastnej činnosti. 

Verbalizácia voľby, ak sú možnosti exponované , verbalizácia voľby, ak sú možnosti 

vylúčené. 

Spontánne žiadanie predmetov, hračiek, bez akéhokoľvek pomocného podnetu. 

Komentovanie videného ako reakcia na otázku: „ Čo vidíš?“ 

Reakcia na otázku: „ Čo máš? “ / jednoslovná až viacslovná veta, jednoduché až násobné 

pomenovanie. 

Aplikácia: „ Čo mám?“ - v rozhovore 

Ukázať, predviesť niečo, pochváliť sa niečím inému človeku, prejaviť spokojnosť, záujem. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania komunikačných schopností využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 



 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 individuálna práca žiakov (s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice, detské obrázkové knihy, časopisy, didaktická literatúra, obrázky a hry, didaktické 

prostriedky, edukačné DVD a CD. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 verbalizovať svoje myšlienky, pocity, 

 komentovať svoje osobné potreby, 

 reagovať na správanie iných ľudí, 

 žiadať predmety, hračky, bez akéhokoľvek pomocného podnetu, 

 - prepisovať tlačený a odpisovať písaný text, 

 vyjadrovať prosociálne postoje, 

 pracovať samostatne, v skupine, navzájom si pomáhať. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že 

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne/ 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 



Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým ročníkom 

a predmetom výchov a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách 

 žiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 

 žiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 
 

Komunikačné zručnosti žiakov rozvíjame v hrách a rôznych činnostiach žiakov, témami 

zameranými na bežné životné situácie a témami, ktoré sa vyučujú v rámci iných predmetov. 

Používame také metódy práce, ktoré vyžadujú vysokú  psychicko  –  komunikatívnu  aktivitu 

a interakčno – komunikatívne vzťahy. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností je: 

 nacvičovať sociálne verbálne rutiny, 

 zlepšovať verbálne porozumenie a spontánne verbálne vyjadrovanie primeraným 

spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi, 

 rozvíjať jazykový cit. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Používanie sociálnych verbálnych rutín: zdravenie, prosba, poďakovanie, ospravedlnenie. 

Komentovanie vlastnej činnosti. 

Komentovanie situácie na obrázku. 

Rozlišovanie rodu a čísla podstatných mien ako názvov predmetov a javov. 

Pomenovanie prebiehajúcich činností, v slovesách rozlišovať čas a zápor. 

Použitie zámen namiesto podstatných a prídavných mien. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania komunikačných schopností využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 individuálna práca žiakov (s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice, detské obrázkové knihy, časopisy, obrázky a hry, didaktické prostriedky, 

edukačné DVD a CD. 

Batiková, S.: Makovička 1. a 2. diel. Bratislava: Promixa Press, 2002 



Hlinková, V., Pravňanská, P.: Kolotoč. Bratislava: Promixa Press, 2002 

Hlinková, V., Pravňanská, P.: Pramienok. Bratislava: Promixa Press, 

2005 Lynch, Ch., Kidd, J.: Cvičení pro rozvoj řeči. Praha: Portál, 2002 

Sečanská, R.: Vyslov, čítaj ... Bratislava: Media Trade, SPN, 2001 

Sulová a kol.: Nauč ma správne vyslovovať (Hlásky c, s, z, dz, č, š, ž, dž) Martin: 

Osveta, 1991 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 verbalizovať svoje myšlienky, pocity, 

 komentovať svoje osobné potreby, 

 reagovať na správanie iných ľudí, 

 žiadať predmety, hračky, bez akéhokoľvek pomocného podnetu, 

 prepisovať tlačený a odpisovať písaný text, 

 vyjadrovať prosociálne postoje, 

 pracovať samostatne, v skupine, navzájom si pomáhať. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme  každého podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, 

že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie.  Snaha  každého  učiteľa  je  pozitívne  

hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného  obdobia  sú žiaci 

na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopností 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne / 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 
Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým ročníkom a 

predmetom výchov a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách 

 žiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 



 žiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov a názorov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 
 

Komunikačné zručnosti žiakov rozvíjame v hrách a rôznych činnostiach žiakov, témami 

zameranými na bežné životné situácie a témami, ktoré sa vyučujú v rámci iných predmetov. 

Používame také metódy práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko – komunikatívnu aktivitu a 

interakčno – komunikatívne vzťahy. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností je: 

 stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii, 

 rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť, 

 rozvíjať porozumenie reči, 

 rozvíjať expresívnu stránku reči, 

 podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka, 

 podporovať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie žiaka. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Podľa individuálneho stavu /úrovne komunikačnej  schopnosti  žiaka  stimulujeme a 

rozvíjame nasledovné oblasti: 

 Rozvíj anie sluchovej di fe renciačnej schopnosti  

Hlavný dôraz kladieme na rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík, rozlišovanie počtu a 

dĺžky slabík v slove, rozlišovanie prvej a poslednej hlásky v slove. 

 Porozumenie reči  

Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame  porozumenie 

pojmov a ich vzájomných súvislostí. Pri hrách používame primerané ilustrácie a obrázky. Rozvíj 

anie expresívn ej re či  

Námetové, edukačné a konštrukčné hry, pri ktorých žiak môže komentovať svoju činnosť. Vo 

všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolukomentovanie s 

pomocou učiteľa/učiteľky. Vytvárame situácie z bežného života tak,  aby  ich  mohli  žiaci 

lepšie pochopiť a komentovať a tým si upevňovať slovnú zásobu. Kladieme dôraz na 

jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v prostredí školy, rodiny, obchodu i 

pošty, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich činností a situácií. 

Tvoríme dvojslovné a trojslovné vety, slovné pomenovania. Dbáme na rozvíjanie jazykového 

citu.  Tvoríme zápor. Zameriame sa na tvorenie otázok v rozhovoroch spojených s 

konkrétnymi situáciami a v námetových hrách. Pokúsime sa vytvoriť krátke jednoduché 

príbehy, v ktorých rozvíjame chápanie časovej následnosti dejov. Dbáme  na  správne 

vyjadrenie  minulosti  a budúcnosti.  Rozprávame  jednoduchý  zážitok  alebo príbeh podľa 

obrázkov. Pracujeme s detskými ilustrovanými knihami, leporelami, pestujeme vzťah ku 

knihám, k čítaniu. V rozhovoroch sa pokúsime o výmenu rolí. Krátke príbehy si spestríme 

dramatizáciou. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania komunikačných schopností využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 beseda, 

 metóda brainstormingu, 

 výklad učiteľa, 



 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 situačná metóda, 

 inscenačná metóda, 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach, v 
blokoch), 

 samostatná práca žiakov (s knihou, s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice,   detské   obrázkové   knihy,  leporelá,  časopisy, obrázky a hry, didaktické 

prostriedky, edukačné DVD a CD. 

Batiková, S.: Makovička 1. a 2. diel. Bratislava: Promixa Press, 2002 

Hlinková, V., Pravňanská, P.: Kolotoč. Bratislava: Promixa Press, 2002 

Hlinková, V., Pravňanská, P.: Pramienok. Bratislava: Promixa Press, 2005 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 verbalizovať svoje myšlienky, pocity, 

 komentovať svoje osobné potreby, 

 porozumieť novým pojmom a vzájomnými súvislosťami medzi nimi, 

 chápať časovú následnosť javov, 

 reagovať na správanie iných ľudí, 

 vyjadrovať prosociálne postoje, 

 pracovať samostatne, v skupine, navzájom si pomáhať, 

 upevňovať a rozvíjať slovnú zásobu, 

 vypestovať si kladný vzťah ku knihám a k čítaniu. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať  

a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 



Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne/ 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností, sa prelína každým ročníkom a predmetom 

výchov a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia a priamo vplýva  

na rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách: 

 žiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 

 žiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov a názorov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

Komunikačné zručnosti žiakov rozvíjame v hrách a rôznych činnostiach žiakov, témami 

zameranými na bežné životné situácie a témami, ktoré sa vyučujú v rámci iných predmetov. 

Používame také metódy práce, ktoré vyžadujú  vysokú  psychicko  –  komunikatívnu  aktivitu 

a interakčno – komunikatívne vzťahy. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností je: 

 stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii, 

 rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť, 

 rozvíjať porozumenie reči, 

 podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka, 

 podporovať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie žiaka. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Podľa individuálneho stavu /úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame 

nasledovné oblasti: 

Porozumenie reči 

Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame  porozumenie 

pojmov a ich vzájomných súvislostí. Vytváranie komunikačných situácií so zameraním  na 

bežné životné situácie (nakupovanie, cestovanie vlakom, návšteva divadla a pod.), názorné 

vysvetľovanie pojmov. 

 
Rozvíjanie expresívnej reči 
Námetové, edukačné a konštrukčné hry, pri ktorých žiak môže komentovať svoju činnosť. Vo 
všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolukomentovanie s 

pomocou učiteľa/učiteľky. 

Vytváranie situácií z bežného života tak, aby ich mohli žiaci lepšie pochopiť a komentovať a 

tým si upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v 

prostredí školy a rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich  

činností a situácií. 



Tvorenie dvojslovných a trojslovných viet, slovných pomenovaní. Rozvíjanie jazykového citu. 

Tvorenie  záporu.  Tvorenie   otázok   v rozhovoroch   spojených   s konkrétnymi  situáciami a  

v námetových hrách. 

Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov. Vyjadrenie 

minulosti a budúcnosti. Jednoduché rozprávanie zážitku alebo príbehu podľa obrázkov. Práca s 

detskými ilustrovanými knihami, leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám, k čítaniu. Výmena 

rolí v rozhovore. Dramatizácia krátkych príbehov. 

Žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti a 

tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať. 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým vyučovacím procesom a zároveň témy 

preberané v predmete RKS by mali byť v súlade s témami preberanými najmä v predmete 

Slovenský jazyk a literatúra a Vecné učenie. Na hodine RKS sa učiteľ má so žiakmi zamerať   

na porozumenie pojmov a súvislostí a precvičovanie ich používania v komunikácii. 

Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu vyučovania 

možno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo  v 

prirodzenom prostredí, ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou. Odporúčame 

rozširovať vytváranie komunikačných situácií a okruh komunikačných partnerov aj do 

prostredia mimo školy a rodiny, napr. komunikácia v obchode, na pošte, na stanici a pod. 

U žiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme 

prvky alternatívne a augmentatívnej komunikácie (AAK). 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania komunikačných schopností využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 beseda, 

 metóda brainstormingu, 

 výklad učiteľa, 

 demonštračné metódy, 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 situačná metóda, 

 inscenačná metóda, 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach, v 

blokoch), 

 samostatná práca žiakov (s knihou, s pracovným listom). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Batiková, S.: Makovička 1. a 2. diel. Bratislava: Promixa Press, 2002 

Hlinková, V., Pravňanská, P.: Kolotoč. Bratislava: Promixa Press, 2002 

Hlinková, V., Pravňanská, P.: Pramienok. Bratislava: Promixa Press, 2005 

Klikáčová, E., Bruteničová, E., Bachanová, J.: Riekanky, hádanky a vyčítanky, Bratislava, 

Perfekt, 2004 

Kesselová, J.: Rozviazané jazýčky - 1. časť, Prešov, Náuka, 1999 

Kesselová, J.: Rozviazané jazýčky - 2. časť, Prešov, Náuka, 2000 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 jednoducho aktívne pomenovať predmety a deje v prostredí školy a rodiny, 

 komentovať činnosti a situácie, 

 porozumieť pojmom a vzájomným súvislostiam medzi nimi, 



 tvoriť krátke vety a slovné pomenovania, 

 rozvíjať jazykový cit, 

 chápať časové následnosti dejov, 

 jednoducho prerozprávať zážitok alebo príbeh podľa obrázkov, 

 upevňovať a rozvíjať slovnú zásobu, 

 vypestovať si kladný vzťah ku knihám a k čítaniu. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať  

a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa  je  pozitívne  hodnotenie  (nielen  

slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení  

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

 

Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk a literatúra 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností 

Časový rozsah výučby 2 hodina týždenne / 66 hodín ročne / 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností, sa prelína každým ročníkom a predmetom 

výchov a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia a priamo vplýva na 

rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách: 

 žiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 

 žiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov a názorov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

Komunikačné zručnosti žiakov rozvíjame v hrách a 

rôznych činnostiach žiakov, témami zameranými na bežné životné situácie a témami, ktoré sa 

vyučujú v rámci iných predmetov. Používame také metódy práce, ktoré vyžadujú vysokú 

psychicko –komunikatívnu aktivitu a interakčno-komunikatívne vzťahy. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii. 

Rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť. 

Rozvíjať porozumenie reči. 



Podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka. 

Rozvíjať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie žiaka. 
 

3. OBSAH PREDMETU 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame 

nasledovné oblasti: 

Porozumenie reči. 

Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie pojmov a 

ich vzájomných súvislostí. Vytváranie komunikačných situácií so zameraním na bežné životné 

situácie (nakupovanie, cestovanie vlakom, návšteva divadla a pod.), názorné vysvetľovanie 

pojmov. 

Rozvíjanie expresívnej reči 

Námetové, edukačné a konštrukčné hry, pri ktorých žiak môže komentovať svoju činnosť. Vo 

všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolu komentovanie s 

pomocou učiteľa. 

Vytváranie situácií z bežného života tak, aby ich mohli žiaci lepšie pochopiť a komentovať a tým 

si upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v prostredí 

školy a rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich činností a situácií. 

Tvorenie dvojslovných a trojslovných viet, slovných pomenovaní. Rozvíjanie jazykového citu. 

Tvorenie záporu. Tvorenie otázok v rozhovoroch spojených s konkrétnymi situáciami a v 

námetových hrách. 

Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov. Vyjadrenie minulosti a 

budúcnosti. Jednoduché rozprávanie zážitku alebo príbehu podľa obrázok. Práca s detskými 

ilustrovanými knihami, leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám, k čítaniu. 

Výmena rolí v rozhovore. Dramatizácia krátkych príbehov. 
 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti 

A tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať. Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým 

vyučovacím procesom a zároveň témy preberané v predmete RKS by mali byť v 

súlade s témami preberanými najmä v predmete Slovenský jazyk a literatúra a Vecné učenie. Na 

hodine RKS sa učiteľ má so žiakmi zamerať na porozumenie pojmov a súvislostí a precvičovanie 

ich používania v komunikácii. 

Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu 

vyučovania možno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo 

v prirodzenom prostredí, ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou. Odporúčame 

rozširovať vytváranie komunikačných situácií a okruh komunikačných partnerov aj do 

prostredia mimo školy a rodiny, napr. komunikácia v obchode, na pošte, na stanici a pod. 

U žiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme 

prvky alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (AAK). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Klikáčová, E., Bruteničová, E., Bachanová, J.: Riekanky, hádanky a vyčítanky, Bratislava, Perfekt, 

2004 

Kesselová, J.: Rozviazané jazýčky - 1. časť, Prešov, Náuka, 1999 

Kesselová, J.: Rozviazané jazýčky - 2. časť, Prešov, Náuka, 2000 

Obrázkové knihy, Detská literatúra, 

Detské básne, piesne, riekanky, Knihy o prírode, 

CD, DVD – nosiče 



6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Pravidelnými cvičením a navodzovaním rôznych životných situácií rozvíjame u žiaka hovorenú 

reč v ktorej sa zdokonaľuje. S pomocou dokáže vyjadriť svoje pocity, komentovať svoju činnosť, 

pomenovať  veci  okolo   seba.  Spoznáva  ďalšie  slová,  ktoré  vhodne  využíva.  Vyčítankami     

a riekankami, ilustráciami rozširujú slovnú zásobu. Pomocou detských hier si žiaci zdokonaľujú 

nielen slovnú zásobu ale rozvíjajú aj manipulačné zručnosti. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a 

hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a 

známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne.  

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodina týždenne , 66 hodín ročne. 

 

Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk a literatúra 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností 

Časový rozsah výučby 2 hodina týždenne / 66 hodín ročne / 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie  - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností, sa prelína každým ročníkom a 

predmetom výchov a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia a 

priamo vplýva na rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách: 

 žiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 

 žiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov a názorov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

Komunikačné zručnosti žiakov rozvíjame v hrách a rôznych činnostiach žiakov, témami 

zameranými na bežné životné situácie a témami, ktoré sa vyučujú v rámci iných predmetov. 

Používame také metódy práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko –komunikatívnu aktivitu a 

interakčno-komunikatívne vzťahy. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii. 

Rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť. 

Rozvíjať porozumenie reči. 

Podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka. 



Rozvíjať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie žiaka. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame 

nasledovné oblasti: 

Porozumenie reči. 

Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie 

pojmov a ich vzájomných súvislostí. Vytváranie komunikačných situácií so zameraním na 

bežné životné situácie (nakupovanie, cestovanie vlakom, návšteva divadla a pod.), názorné 

vysvetľovanie pojmov. 

Rozvíjanie expresívnej reči 

Námetové, edukačné a konštrukčné hry, pri ktorých žiak môže komentovať svoju činnosť. 

Vo všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolu 

komentovanie s pomocou učiteľa. 

Vytváranie situácií z bežného života tak, aby ich mohli žiaci lepšie pochopiť a komentovať a tým 

si upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v prostredí 

školy a rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich 

činností a situácií. Tvorenie dvojslovných a trojslovných viet, slovných pomenovaní. Rozvíjanie 

jazykového citu. Tvorenie záporu. Tvorenie otázok v rozhovoroch spojených s 

konkrétnymi situáciami a v námetových hrách. 

Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov. Vyjadrenie 

minulosti a budúcnosti. Jednoduché rozprávanie zážitku alebo príbehu podľa obrázok. Práca s 

detskými ilustrovanými knihami, leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám, k čítaniu. 

Výmena rolí v rozhovore. Dramatizácia krátkych príbehov. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti 

A tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať. Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína 

celým vyučovacím procesom a zároveň témy preberané v predmete RKS by mali byť v 

súlade s témami preberanými najmä v predmete Slovenský jazyk a literatúra a Vecné učenie. Na 

hodine RKS sa učiteľ má so žiakmi zamerať na porozumenie pojmov a súvislostí a precvičovanie 

ich používania v komunikácii. 

Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu 

vyučovania možno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo v 

prirodzenom prostredí, ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou. Odporúčame 

rozširovať vytváranie komunikačných situácií a okruh komunikačných partnerov aj do prostredia 

mimo školy a rodiny, napr. komunikácia v obchode, na pošte, na stanici a pod. U žiakov, ktorých 

hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme prvky alternatívnej a 

augmentatívnej komunikácie (AAK). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Klikáčová, E., Bruteničová, E., Bachanová, J.: Riekanky, hádanky a vyčítanky, Bratislava, 

Perfekt, 2004 

Kesselová, J.: Rozviazané jazýčky - 1. časť, Prešov, Náuka, 1999 

Kesselová, J.: Rozviazané jazýčky - 2. časť, Prešov, Náuka, 2000 

Obrázkové knihy, Detská literatúra, 

Detské básne, piesne, riekanky, Knihy o prírode, 

CD, DVD – nosiče 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 



Pravidelnými cvičením a navodzovaním rôznych životných situácií rozvíjame u žiaka 

hovorenú reč v ktorej sa zdokonaľuje. S pomocou dokáže vyjadriť svoje pocity, komentovať 

svoju činnosť, pomenovať veci okolo seba. Spoznáva ďalšie slová, ktoré vhodne využíva. 

Vyčítankami a riekankami, ilustráciami rozširujú slovnú zásobu. Pomocou detských hier si 

žiaci zdokonaľujú nielen slovnú zásobu ale rozvíjajú aj manipulačné zručnosti. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a 

hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a 

známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodiny týždenne , 66 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne / 

Ročník prvý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických   zručností   sa   na rozvíjaní   

a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety ako napr. 

výtvarná výchova, hudobná výchova. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania 

grafomotorických zručností a písania okrem písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, 

pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek s písmenami a obrázkami, je  vhodné  využívať 

reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s 

predpísanými slovami, textami  a nalepenými  obrázkami,  ktoré sa vložia do fólie, na ktorú  

žiak zmazateľnou fixkou môže dopĺňať vynechané písmená, slová... Takúto pomôcku možno 

využiť opakovane pre toho istého žiaka alebo postupne pre viacerých žiakov. Plnenie 

vyučovacích cieľov a využívanie foriem a prostriedkov týchto dvoch zložiek od  5.  ročníka 

úzko súvisí s rozvíjaním grafomotorických zručností a písaniam, a preto je vhodné túto  

zručnosť u žiakov rozvíjať v priamej nadväznosti na stanovený obsah a  ciele  gramatika  a 

slohu. 

Zvyšovanie pohybovej aktivity žiakov – počas vyučovacej hodiny zaraďovať krátke 

telesné cvičenia, prestávky využiť na aktívny pohyb. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjania grafomotorických zručností je: 



- nadobudnúť prvé skúsenosti s používaním písacieho nástroja a vedením jeho stopy, 

- zvládnuť prípravné cviky na písanie, 

- rozvíjať u žiakov estetické cítenie. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

 Používanie oboch rúk pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky 

 Uchopovanie písacieho nástroja dlaňou 

 Uchopovanie písacieho nástroja prstami 

 Vedenie žiaka k správnej pozícii tela pri písaní 

 Zanechávanie farebnej stopy na podložke/papieri voľným čmáraním 

 Čmáranie dominantnou rukou – kruhové čmáranie, čmáranie vertikálnym smerom 

 Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi 

 Uvoľňovacie a prípravné cviky 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania grafomotorických zručností využívame : 

motivačné rozprávanie, rozhovor, 

motivačná demonštrácia, 

expozičné – vysvetľovanie a rozhovor, 

metódy opakovania a precvičovania, 

opakovanie s využitím učebnice a pracovných lisov, 

individuálna práca žiakov. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice, zošity s predtlačou, pracovné listy s predtlačou, obrázkové knihy, obrázky, 

didaktické prostriedky, magnetická tabuľa. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí : 

 Používanie oboch rúk pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky 

- používať obe ruky na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky: prekladanie predmetov, 
navliekanie korálikov, triedenie predmetov, skladanie tvarov, práca s modelovacou hmotou..., 

 

 Uchopovanie písacieho nástroja dlaňou 

 uchopiť písací nástroj - farbičku, ceruzku dlaňou, 

 

 Uchopovanie písacieho nástroja prstami 

- uchopiť písací nástroj - farbičku, ceruzku prstami, 

- správne držať písací nástroj pomocou úplného uvoľnenia svalov hornej končatiny, 

 

 Vedenie žiaka k správnej pozícii tela pri písaní 

- naučí správnej pozícií tela pri písaní : správne sedenie, poloha hlavy, poloha rúk, poloha 
nôh, umiestnenie písanky, držanie písacieho prostriedku, 

 

 Zanechávanie farebnej stopy na podložke/papieri voľným čmáraním 

- zručnosti v zaobchádzaní s ceruzkou, písacím nástrojom, 

- schopnosti určiť polohu, 



- zaobchádzať s priestorom na ploche papiera, 

 Čmáranie dominantnou rukou – kruhové čmáranie, čmáranie vertikálnym 

smerom 

- používať stranovú orientáciu - pravorukosť alebo ľavorukosť dieťaťa, 

 

 Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi 

- obkresľovať makety rôznych tvarov v postupnosti od najjednoduchších po zložitejšie, 

 

 Uvoľňovacie a prípravné cviky 

- udržiavať písanie v riadku, 

- napodobiť cvik: rovná a šikmá čiara, obrat, kruh, horný a dolný zátrh, vlnovky, horné a 

dolné slučky, ovál, 

- písať cvik jednou stopou, neskôr opakovane 3 až 5 krát, v postupnosti od veľkého formátu 

papiera A4 až po A5 a písanie v linajkovanom zošite. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať  

a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa  je  pozitívne  hodnotenie  (nielen  

slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení  

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová 

dotácia spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

Ročník druhý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na 

rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety ako 

napr. výtvarná výchova, hudobná výchova. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania 

grafomotorických zručností a písania okrem písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, 

pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné  využívať 

reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s 

predpísanými slovami, textami  a nalepenými  obrázkami,  ktoré sa vložia do fólie, na ktorú  

žiak zmazateľnou fixkou môže dopĺňať vynechané písmená, slová... Takúto pomôcku možno 

využiť opakovane pre toho istého žiaka alebo postupne pre viacerých žiakov. Plnenie 



vyučovacích cieľov a využívanie foriem a prostriedkov týchto dvoch zložiek od  5.  ročníka 

úzko súvisí s rozvíjaním grafomotorických zručností a písaniam, a preto je vhodné túto  

zručnosť u žiakov rozvíjať v priamej nadväznosti na stanovený obsah a  ciele  gramatika  a 

slohu. 

Zvyšovanie pohybovej aktivity žiakov – počas vyučovacej hodiny zaraďovať krátke 

telesné cvičenia, prestávky využiť na aktívny pohyb. Hodiny rozvíjania grafomotorických 

zručností rozdeľujeme na menšie časové jednotky, aby žiaci písali niekoľkokrát týždenne. 

Začíname od veľkých prvkov a prípravných cvikov, ktoré sa postupne zmenšujú a spresňujú. 

Zameriavame sa na koordináciu pohybov ruky a oka. Sústavne dbáme na správne držanie 

písacích potrieb a správne sedenie pri písaní. 

 

2. CIELE PREDMETU 
- 

- Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku, 

- naučiť sa správne držať písacie potreby, 

- naučiť písať správne tvary písmen, 

- naučiť sa správne sedieť pri písaní. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Opakovanie nacvičených prvkov Písmená 

e, l, m, i 

Slabiky me, mi, le, li, em, im, el, il 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania grafomotorických zručností využívame : 

 motivačné rozprávanie, rozhovor, 

 motivačná demonštrácia, 

 expozičné – vysvetľovanie a rozhovor, 

 metódy opakovania a precvičovania, 

 opakovanie s využitím učebnice a pracovných lisov, 

 individuálna práca žiakov. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice, zošity s predtlačou, pracovné listy s predtlačou, obrázkové knihy, obrázky, 

didaktické prostriedky, magnetická tabuľa. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 Opakovanie nacvičených prvkov 
- precvičiť učivo z predchádzajúceho ročníka: horný a dolný zátrh, obraty, slučky, ovály, 
vlnovky 

 

 Písmená e, l, m, i 

- písať písmená e, l, m, i, 
- písať písmeno jednou stopou, neskôr opakovane 3 až 5 krát, v postupnosti od veľkého 

formátu papiera A4 až po A5, 

- písať v linajkovanom zošite, 

 Slabiky me, mi, le, li, em, im, el, il 



- nacvičiť spájanie písmen do slabík, 

- písať otvorené slabiky z prebraných písmen, 
- písať zatvorené slabiky z prebraných písmen, 

- zdokonaľovať písanie písmen a slabík, 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že 

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová 

dotácia spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 

9.  
 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne / 

Ročník tretí 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na 

rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety  

ako napr. výtvarná výchova, hudobná výchova. Ako účinné pomôcky na vyučovanie 

rozvíjania grafomotorických zručností a písania okrem písacích nástrojov (hrubé voskové 

farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek s písmenami  a  obrázkami,  je  

vhodné využívať reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na 

obkresľovanie  a výkresy s predpísanými  slovami,  textami  a nalepenými obrázkami,  ktoré 

sa vložia do fólie, na ktorú žiak zmazateľnou fixkou môže dopĺňať vynechané písmená, 

slová... Takúto pomôcku možno využiť opakovane pre toho istého žiaka alebo postupne pre 

viacerých žiakov. Plnenie vyučovacích cieľov a využívanie foriem a prostriedkov týchto 

dvoch zložiek od 5. ročníka úzko súvisí s rozvíjaním grafomotorických  zručností  a  

písaniam, a preto je vhodné túto zručnosť u žiakov rozvíjať v priamej nadväznosti na 

stanovený obsah a ciele gramatika a slohu. 



Zvyšovanie pohybovej aktivity žiakov – počas  vyučovacej  hodiny  zaraďovať  krátke  

telesné cvičenia, prestávky využiť na aktívny pohyb. Hodiny rozvíjania grafomotorických 

zručností rozdeľujeme na menšie časové jednotky, aby žiaci písali niekoľkokrát týždenne. 

Začíname od veľkých prvkov a prípravných cvikov, ktoré sa postupne zmenšujú a spresňujú. 

Zameriavame sa na koordináciu pohybov ruky a oka. Sústavne dbáme na správne držanie 

písacích potrieb a správne sedenie pri písaní. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku, 

- vytvoriť nácvik prakticky si usporiadať potreby na lavici pri písaní, 

- vytvárať zručnosť písaťs príslušnými pracovnými, hygienickýmia estetickými návykmi, 

- spresňovať správny tvar písaného písmena. 

3. OBSAH PREDMETU 

Postupný nácvik písmen a ,o, p, t, v, u. 

Písanie slabík z osvojených písmen jednoduchými spájacími ťahmi. 

Nácvik uvoľneného, plynuléhopohybu. 

Zmenšovanie a spresňovanie tvaru písaného písmena 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania grafomotorických zručností využívame : 

 motivačné rozprávanie, rozhovor, 

 motivačná demonštrácia, 

 expozičné – vysvetľovanie a rozhovor, 

 metódy opakovania a precvičovania, 

 opakovanie s využitím učebnice a pracovných lisov, 

 individuálna práca žiakov. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice, zošity s predtlačou, pracovné listy s predtlačou, obrázkové knihy, obrázky, 

didaktické prostriedky, magnetická tabuľa. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 Postupný nácvik písmen a, o, p, t, v, u 

- písať písmená a, o, p, t, v, u 

- písať písmeno jednou stopou, neskôr opakovane 3 až 5 – krát, v postupnosti od 

veľkého formátu papiera A4 až po A5 

- písať v linajkovanom zošite 

 Písanie slabík z osvojených písmen 

- nacvičiť spájanie písmen do slabík, 

- písať otvorené slabiky z prebraných písmen, 



- písať zatvorené slabiky z prebraných písmen, 

- zdokonaľovať písanie písmen a slabík. 

Nácvik uvoľneného, plynulého pohybu 
- zaraďujeme cvičenia na uvoľnenie ruky, na odstránenie zlého, krčovitého držania 

písacích 

potrieb a prílišného tlaku na podložku. 

Zmenšovanie a spresňovanie tvaru písaného písmena 
- opakovanie nacvičených tvarov písmen, postupný nácvik zmenšovania a spresňovania 

tvaru naučených písaných písmen. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa  

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, 

že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie.  Snaha  každého  učiteľa  je  pozitívne  

hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia  sú žiaci 

na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová 

dotácia spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na 

rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety 

ako napr. výtvarná výchova, hudobná výchova. Ako účinné pomôcky na vyučovanie 

rozvíjania grafomotorických zručností a písania okrem písacích nástrojov (hrubé voskové 

farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek s písmenami a  obrázkami,  je  

vhodné   využívať    reliéfne   makety   jednoduchých    geometrických    a    iných    tvarov 

na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami  a  nalepenými  obrázkami, 

ktoré sa vložia do fólie, na ktorú žiak zmazateľnou fixkou môže dopĺňať vynechané písmená, 

slová... Takúto pomôcku možno využiť opakovane  pre  toho  istého  žiaka alebo postupne 

pre viacerých žiakov. Plnenie vyučovacích cieľov a využívanie foriem  a  prostriedkov  

týchto dvoch zložiek  od  5. ročníka  úzko  súvisí  s rozvíjaním  grafomotorických  zručností  

a písaniam, a preto je vhodné túto zručnosť u žiakov rozvíjať v priamej nadväznosti na 

stanovený obsah a ciele gramatika a slohu. 

Zvyšovanie pohybovej aktivity žiakov – počas vyučovacej hodiny zaraďovať krátke 



telesné cvičenia, prestávky využiť na aktívny pohyb. Hodiny rozvíjania grafomotorických 

zručností rozdeľujeme na menšie časové jednotky, aby žiaci písali niekoľkokrát týždenne. 

Začíname od veľkých prvkov a prípravných cvikov, ktoré sa postupne zmenšujú a spresňujú. 

Zameriavame sa na koordináciu pohybov ruky a oka. Sústavne dbáme na správne držanie 

písacích potrieb a správne sedenie pri písaní. 

Vytvárame priestor, kde si žiak môže horšie zvládnuté tvary precvičiť. Počet a poradie písmen 

môže učiteľ meniť podľa individuálnych schopností žiakov. Naďalej uskutočňujeme cvičenia 

jemnej motoriky a zaraďujeme uvoľňovacie cviky. Žiak, ktorý nie je schopný zvládnuť písaný 

tvar písma, pokračuje v nácviku písania veľkých tlačených písmen. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku, 

- vytvoriť návyk správneho držania písacích potrieb, 

- vytvoriť návyk správneho sedenia pri písaní, 

- spresňovať správny tvar písaného písmena. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

1. Postupný nácvik malých písmen : j, s, n, z, d, š 

2. Písanie slabík z osvojených písmen jednoduchými spájacími ťahmi. 

3. Nácvik písania veľkých písmen: A, O, M, N, I . 

4. Písanie písmen podľa diktátu 

5. Nácvik písania slov typu : mám, tam, sem, sám, les, pes. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania grafomotorických zručností využívame : 

 motivačné rozprávanie, rozhovor, 

 motivačná demonštrácia, 

 expozičné – vysvetľovanie a rozhovor, 

 metódy opakovania a precvičovania, 

 opakovanie s využitím učebnice a pracovných lisov, 

 individuálna práca žiakov. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice, zošity s predtlačou, pracovné listy s predtlačou, obrázkové knihy, obrázky, 

didaktické prostriedky, magnetická tabuľa. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 Postupný nácvik malých písmen j, s, n, z, d, š 

- písať písmená j, s, n, z, d, š, 

- písať písmeno jednou stopou, neskôr opakovane 3 až 5 – krát, v postupnosti od 

veľkého formátu papiera A4 až po A5, 

- písať v linajkovanom zošite, 

 Písanie slabík z osvojených písmen jednoduchými spájacími ťahmi 

- nacvičiť spájanie písmen do slabík, 

- písať otvorené slabiky z prebraných písmen, 



- písať zatvorené slabiky z prebraných písmen, 

- zdokonaľovať písanie písmen a slabík, 

Nácvik písania veľkých písmen: A, O, M, N, I 

- písať písmená A, O, M, N, I , 
- písať písmeno jednou stopou, neskôr opakovane 3 až 5 – krát, v postupnosti od 

veľkého formátu papiera A4 až po A5, 

- písať v linajkovanom zošite, 

. Písanie písmen podľa diktátu 

- písanie písanie podľa diktát 
. Nácvik písania slov typu : mám, tam, sem, sám, les, pes. 

- písanie slov typu : mám, tam, sem, sám, les, pes. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že 

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová 

dotácia spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických  zručností 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne / 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností  sa  na 

rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety 

ako napr. výtvarná výchova, hudobná výchova.  Na  vyučovanie  rozvíjania 

grafomotorických zručností a písania  okrem  písacích  nástrojov  /  kriedy,  pastelky, 

ceruzky, neskôr pero /, kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať jednoduché 

geometrické a iné tvary na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami . 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjania grafomotorických zručností je: 

 rozvíjať u žiakov zrakové a sluchové vnímanie,



 nadobudnúť potrebné vedomosti , zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska 
formy, určené cieľmi jednotlivých zložiek predmetu slovenský jazyk,

 

 nadobudnúť potrebné vedomosti , zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska 
obsahu, určené cieľmi zložiek gramatika a sloh predmetu slovenský jazyk,

 

 vedieť využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte,

 rozvíjať u žiakov estetické cítenie.
 

3. OBSAH PREDMETU 

Pri  vyučovaní   rozvíjania   grafomotorických    zručností   z hľadiska   jeho   obsahu    

v príslušnom ročníku nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pere 

jednotlivé zložky slovenského jazyka, najmä písania a slohu 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania grafomotorických zručností využívame : 

 

 motivačné rozprávanie, rozhovor,

 motivačná demonštrácia,

 expozičné – vysvetľovanie a rozhovor,
 metódy opakovania a precvičovania,
 opakovanie s využitím učebnice a pracovných listov,
 individuálna práca žiakov.

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice , zošity s predtlačou, obrázkové knihy, obrázky , didaktické 

prostriedky, magnetická tabuľa. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní,

 využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte,
 prepisovať tlačený a odpisovať písaný text,

 pracovať samostatne, v skupine, navzájom si pomáhať.

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, 

že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého  učiteľa  je  pozitívne  

hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci 



na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová 

dotácia spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 
 

 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne/ 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností  sa  na 

rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických  zručností  podieľajú  ďalšie  vyučovacie 

predmety ako napr. výtvarná výchova, hudobná výchova. Na vyučovanie rozvíjania 

grafomotorických zručností a písania okrem písacích  nástrojov  /  kriedy,  pastelky, 

ceruzky, neskôr pero /, kartičiek s písmenami a obrázkami,  je  vhodné  využívať 

jednoduché geometrické a iné tvary na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, 

textami . Sústavne uskutočňujeme cvičenia jemnej motoriky žiakov, uvoľňovacie cviky, 

dbáme na správne držanie písacích potrieb i sedenia  pri  písaní.  V  potrebnej  miere 

spájame jazykovú a grafickú stránku písania. Vytvárame zručnosť a návyk prakticky a 

prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby na lavici pri písaní. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjania grafomotorických zručností je: 

 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska formy, 
určené cieľmi jednotlivých zložiek predmetu slovenský jazyk, 

 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska obsahu, 

určené cieľmi zložiek gramatika a sloh predmetu slovenský jazyk, 

 vedieť využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Pri vyučovaní rozvíjania grafomotorických zručností z hľadiska jeho obsahu v príslušnom 

ročníku nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pre jednotlivé 

zložky slovenského jazyka, najmä písania a slohu. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania grafomotorických zručností využívame : 

 motivačné rozprávanie, rozhovor, 

 motivačná demonštrácia, 

 expozičné – vysvetľovanie a rozhovor, 

 metódy opakovania a precvičovania, 



 opakovanie s využitím učebnice a pracovných listov, 

 individuálna práca žiakov. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice , zošity s predtlačou, obrázkové knihy, obrázky , didaktické prostriedky, 

magnetická tabuľa. 

Bean, R.: Jak rozvíjet tvorivost dítete . Praha, Portál 1995. 

Klindová, L. a kol.: Aktivita a tvorivost v škole. Bratislava, SPN 1990. 

Ondrejka, K.: Pod sa s nami hrat. Bratislava, SPN 1992. 

Uždil, J.: Cáry, kliky, panáci a autá. Výtvarný projev a psychický život dítete. Praha, SPN. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní, 

 využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte, 

 prepisovať tlačený a odpisovať písaný text, 

 pracovať samostatne, v skupine, navzájom si pomáhať. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, 

že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého  učiteľa  je  pozitívne  

hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci 

na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová 

dotácia spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 
 

 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne/ 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa  na 

rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických  zručností  podieľajú  ďalšie  vyučovacie 

predmety ako napr. výtvarná výchova, hudobná výchova. Na vyučovanie rozvíjania 

grafomotorických zručností a písania okrem písacích nástrojov / kriedy, pastelky, 



ceruzky, neskôr pero /, kartičiek s písmenami a obrázkami,  je  vhodné  využívať 

jednoduché geometrické a iné tvary na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, 

textami . Sústavne uskutočňujeme cvičenia jemnej motoriky žiakov, uvoľňovacie cviky, 

dbáme na správne držanie písacích potrieb i sedenia  pri  písaní.  V  potrebnej  miere 

spájame jazykovú a grafickú stránku písania. Vytvárame zručnosť a návyk prakticky a 

prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby na lavici pri písaní. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjania grafomotorických zručností je: 

 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska formy, 

určené cieľmi jednotlivých zložiek predmetu slovenský jazyk,

 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska obsahu, 

určené cieľmi zložiek gramatika a sloh predmetu slovenský jazyk,

 vedieť využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte.

 

3. OBSAH PREDMETU 

Pri vyučovaní rozvíjania grafomotorických zručností z hľadiska jeho obsahu v príslušnom 

ročníku nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pre jednotlivé 

zložky slovenského jazyka, najmä písania a slohu. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania grafomotorických zručností využívame : 

 

 motivačné rozprávanie, rozhovor,

 motivačná demonštrácia,

 expozičné – vysvetľovanie a rozhovor,

 metódy opakovania a precvičovania,

 opakovanie s využitím pracovných listov,

 individuálna práca žiakov.

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Zošity s predtlačou – písanky pre 1. triedu – 1. a 2. časť, obrázkové knihy, obrázky , 

didaktické prostriedky, magnetická tabuľa. 

Bean, R.: Jak rozvíjet tvorivost dítete . Praha, Portál 1995 

Ondrejka, K.: Pod sa s nami hrat. Bratislava, SPN 1992 

Škultétyová, S., Rohovská, J., Žišková, J., Matúšová, D.: Maľovaná abeceda – Pracovné listy 

pre špeciálne základné školy, Bratislava, SPN, 2010 

Píšová, J.: Pracovné listy z písania pre 4. Ročník špeciálnych základných škôl, Bratislava, 

SPN, 2010 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní,

 nacvičiť si správny tvar dvojhlások ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ a veľkých písmen D, F, T, H, K,

 prepisovať tlačený a odpisovať písaný text – slabiky, slová a krátke vety s osvojenými 
dvojhláskami ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ a veľkými písmenami D, F, T, H, K,



 pracovať samostatne, v skupine, navzájom si pomáhať.

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, 

že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého  učiteľa  je  pozitívne  

hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci 

na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Navýšenie časovej dotácie na 1 hodinu  týždenne, 33 hodín ročne. 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne/ 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na 

rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických zručností  podieľajú  ďalšie  vyučovacie  

predmety ako napr. výtvarná výchova, hudobná výchova. Na vyučovanie rozvíjania 

grafomotorických zručností a písania okrem písacích  nástrojov  /  kriedy,  pastelky, 

ceruzky, neskôr pero /, kartičiek s písmenami a obrázkami,  je  vhodné  využívať 

jednoduché geometrické a iné tvary na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, 

textami . Sústavne uskutočňujeme cvičenia jemnej motoriky žiakov, uvoľňovacie cviky, 

dbáme na správne držanie písacích potrieb i sedenia pri  písaní.  V  potrebnej  miere  

spájame jazykovú a grafickú stránku písania. Vytvárame zručnosť a návyk prakticky a 

prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby na lavici pri písaní. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu rozvíjania grafomotorických zručností je: 

 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska 

formy, určené cieľmi jednotlivých zložiek predmetu slovenský jazyk, 

 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska 

obsahu, určené cieľmi zložiek gramatika a sloh predmetu slovenský jazyk, 

4. vedieť využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte. 

 

3. OBSAH PREDMETU 



Pri vyučovaní rozvíjania grafomotorických zručností z hľadiska jeho obsahu v príslušnom 

ročníku nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pre jednotlivé 

zložky slovenského jazyka, najmä písania a slohu. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri výučbe rozvíjania grafomotorických zručností využívame : 

 motivačné rozprávanie, rozhovor, 

 motivačná demonštrácia, 

 expozičné – vysvetľovanie a rozhovor, 

 metódy opakovania a precvičovania, 

 opakovanie s využitím pracovných listov, 

 individuálna práca žiakov. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Škultétyová, S., Rohovská, J., Žišková, J., Matúšová, D.: Maľovaná abeceda – Pracovné listy 
pre špeciálne základné školy, Bratislava, SPN, 2010 

Píšová, J.:Pracovné listy z písania pre 4. Ročník špeciálnych základných škôl, Bratislava, 

SPN, 2010 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 upevňovať a rozvíjať vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní,, 

 písať a dodržiavať správny tvar písmen dz, Dz, dž, Dž, G, Ch, L, S, Š, V, 

 písať ľahké slová podľa diktátu, 

 prepisovať jednoduché vety, 

 správne písať vlastné meno, adresu a dátum narodenia, 

 správne prepisovať tlačený a odpisovať písaný text z detských kníh a časopisov – 

slová a krátke vety s osvojenými písmenami, 

 pracovať samostatne i v skupine, navzájom si pomáhať. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 
s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že 

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Navýšenie časovej dotácie na 1 hodinu  týždenne, 33 hodín ročne. 

 



Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne / 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Grafomotorikou označujeme tú časť jemnej motoriky a psychických funkcií, ktorá je 

nevyhnutná pri kreslení a písaní a stupeň vývoja ktorej významnou mierou poznamenáva kresbu 

a písomný prejav. Rozvoj grafomotorických schopností je pre žiaka jednou z najdôležitejších 

oblastí vývoja. Každý žiak by mal vedieť, ktorej ruke dáva prednosť, v ktorej drží pastelku a 

teda, ktorou rukou bude písať. Mali by sme mať na pamäti, že dôslednou starostlivosťou 

venovanou grafomotorickému rozvoju dávame žiakom základy pre jednu z celoživotných 

činností – písanie. 

Žiaci s mentálnym postihnutím by mali byť k spontánnemu grafickému prejavu maximálne 

podporovaní a motivovaní. Grafomotorika a následne písanie prispievajú k aktívnemu 

pozorovaniu javov a vecí v okolitom svete, v ktorom žiak nachádza odpovede na otázky a 

zároveň sa inšpiruje k ďalším otázkam. V rámci špecifík vyplývajúcich z charakteru postihnutia 

žiakov v špeciálnej základnej škole vnímame rozvoj grafomotoriky ako sústavný, systematický a 

dlhodobý proces. 

Na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania okrem písacích nástrojov / 

kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero /, kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať 

jednoduché geometrické a iné tvary na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, 

textami. Sústavne uskutočňujeme cvičenia jemnej motoriky žiakov, uvoľňovacie cviky, dbáme 

na správne držanie  písacích potrieb i sedenia pri  písaní.  V potrebnej  miere spájame jazykovú  

a grafickú stránku písania. Vytvárame zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať 

pracovné miesto a potreby na lavici pri písaní. 
 

2. CIELE PREDMETU 

Úlohou je ďalej zdokonaľovať rukopis žiakov a nacvičiť ostatné, dosiaľ neprebrané 

písmená malej a veľkej abecedy. Naučiť žiakov písať so správnym poradím písmen krátke 

známe slová, ktoré sa píšu tak, ako sa vyslovujú. V potrebnej miere spájať pritom jazykovú a 

grafickú stránku písania. Nacvičovať akustickú a optickú analýzu a syntézu slov a slabík. 

Odpisovanie, prepisovanie a diktát krátkych známych slov. Písať s veľkým začiatočným 

písmenom vlastné mená osôb a prvé slovo vo vete. Osobitné cvičenia ťažších spojov a písmen. 

 

Cvičenia na písanie: 

1. Upevňovať hygienické návyky pri písaní; 

2. Písanie písmen malej a veľkej abecedy; 

3. Spájanie písmen do slabík, slov a písaných krátkych viet; 

4. Odpisovanie písaného písma; 

5. Prepisovanie tlačeného textu; 

6. Písanie slov a viet podľa diktátu; 

7. rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú koordináciu rúk; 

8. rozvíjať koordináciu zrak – ruka pri písaní. 

Vytvárať zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby na 

stole (lavici) pri písaní, odpisovaní a prepisovaní z knihy. Viesť žiakov k sebakontrole a označiť 

rovnou čiarou najlepší tvar, vlnovkou najhorší tvar. Dbať na úpravu písaného textu (umiestnenie 

nadpisu, tvorenie odsekov, okraje papiera). 



3. OBSAH PREDMETU 

Pri   vyučovaní   rozvíjania   grafomotorických    zručností   z hľadiska   jeho   obsahu    

v príslušnom ročníku nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pre 

jednotlivé zložky slovenského jazyka, najmä písania a slohu. 

Obsah predmetu je nasledovný: 

Zdokonaľovanie písania písmen malej a veľkej abecedy, 

-písanie veľkého písmena na začiatku vety, 

-osobné mená písať s veľkým začiatočným písmenom, 

- označovať dlhé samohlásky, 

-zdokonaľovať techniku písania – odpis a prepis textu z tlačenej do písanej podoby, 

-písať jednoduché slová a vety podľa diktovania. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri písaní využívame rytmické riekanky, grafický záznam motivujeme a sprevádzame slovom. 

Snažíme sa o postupné zmenšovanie a spresňovanie písaných tvarov. Pestujeme a upevňujeme u 

žiakov hygienické návyky správneho sedenia pri písaní, dodržiavania optimálnej vzdialenosti 

očí od správne umiestneného papiera, písanky, správne a ľahko držať ceruzku a pero pri písaní. 

Ak postihnutie dieťaťa znemožňuje zvládať grafomotorickú náročnosť písania, odporúčame 

zaradiť prácu s PC. 

Pri výučbe rozvíjania grafomotorických zručností využívame : 

- motivačné rozprávanie, rozhovor, 

- analyticko-syntetická metóda, 

- motivačná demonštrácia, 

- názorná metóda, 

- expozičné – vysvetľovanie a rozhovor, 

- metódy opakovania a precvičovania, 

- metóda individuálneho prístupu, 

- metóda pozitívneho posilňovania, 

- metóda intenzívnej spätnej väzby, 

- metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami (prezentácia s 

využitím dataprojektoru), 

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

pochváliť, hodnotiť najmä významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, používanie 

spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné  a  individuálne  

hodnotenia). 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich 

výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiadúce vhodne 

využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, 

formy majú byť primerané veku a schopnostiam žiakov a majú podporovať motiváciu, záujem a 

tvorivé činnosti žiakov. 

V širšom zmysle slova ako didaktické formy vyučovania slovenského jazyka môžeme použiť 

vyučovaciu hodinu v triede, vychádzku, vyučovaciu hodinu v školskej knižnici. 

Formy vyučovania: 

 skupinové vyučovanie, 

 projektové vyučovanie, 

 integrované tematické vyučovanie, 

 tvorivé vyučovanie, 

 objavujúce vyučovanie. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 



Škultétyová, S., Rohovská, J., Žišková, J., Matúšová, D.: Maľovaná abeceda – Pracovné listy 

pre špeciálne základné školy, Bratislava, SPN, 2010 

Píšová, J.: Pracovné listy z písania pre 4. Ročník špeciálnych základných škôl, Bratislava, SPN, 

2010 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 upevňovať a rozvíjať vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní, 

 písať a dodržiavať správny tvar písmen dz, Dz, dž, Dž, G, Ch, L, S, Š, V, 

 písať ľahké slová a vety podľa diktátu, 

 písať krátku a dlhú samohlásky v slovách, 

 písať predložky a spojky ako samostatné slová, 

 písanie vlastného mena, mien rodičov, súrodencov, dátumu narodenia, adresy svojho 

bydliska, 

 správne prepisovať tlačený a odpisovať písaný text z detských kníh a časopisov, 

 pracovať samostatne i v skupine, navzájom si pomáhať. 
 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti 

nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. 

Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba 

to, čo žiak vie. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho 

spolužiaka. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

         Navýšenie časovej dotácie na 1 hodinu  týždenne, 33 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne / 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na 

rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety, 

najmä výtvarná výchova. Grafomotorikou označujeme tú časť jemnej motoriky a psychických 

funkcií, ktorá je nevyhnutná pri kreslení a písaní a stupeň vývoja ktorej významnou mierou 

poznamenáva kresbu a písomný prejav. Rozvoj grafomotorických schopností je pre žiaka jednou 

z najdôležitejších oblastí vývoja.. Mali by sme mať na pamäti, že dôslednou starostlivosťou 



venovanou grafomotorickému rozvoju dávame žiakom základy pre jednu z celoživotných 

činností – písanie. 

Žiaci s mentálnym postihnutím by mali byť k spontánnemu grafickému prejavu 

maximálne podporovaní a motivovaní. Grafomotorika a následne písanie prispievajú k 

aktívnemu pozorovaniu javov a vecí v okolitom svete, v ktorom žiak nachádza odpovede na 

otázky a zároveň sa inšpiruje k ďalším otázkam. V rámci špecifík vyplývajúcich z charakteru 

postihnutia žiakov v špeciálnej základnej škole vnímame rozvoj grafomotoriky ako sústavný, 

systematický a dlhodobý proces. 

Na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania okrem písacích nástrojov / 

kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero /, kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať 

jednoduché geometrické a iné tvary na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, 

textami. Sústavne uskutočňujeme cvičenia jemnej motoriky žiakov, uvoľňovacie cviky, dbáme 

na správne držanie písacích potrieb i sedenia pri písaní. V potrebnej miere spájame jazykovú 

a grafickú stránku písania, v priamej nadväznosti na stanovený obsah a ciele gramatika a slohu. 

Vytvárame zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby na 

lavici pri písaní. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Úlohou je ďalej zdokonaľovať rukopis žiakov. V potrebnej miere spájať pritom jazykovú 

a grafickú stránku písania. Nacvičovať akustickú a optickú analýzu a syntézu slov a slabík. 

Odpisovanie, prepisovanie a diktát jednoduchých viet. Upevniť písanie čísloviek. Osobitné 

cvičenia ťažších spojov a písmen. 

 Nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska formy, určené 

cieľmi jednotlivých zložiek predmetu slovenský jazyk, 

 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska obsahu, určené 

cieľmi zložiek písania a sloh predmetu slovenský jazyk, 

 vedieť využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte, 

 upevňovať hygienické návyky pri písaní, 

 rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú koordináciu rúk, 

 rozvíjať koordináciu zrak – ruka pri písaní, 

 vedieť udržať ceruzu a pero pri písaní v liniatúre. 

 

Vytvárať zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby na 

stole (lavici) pri písaní, odpisovaní a prepisovaní z knihy. Viesť žiakov k sebakontrole a označiť 

rovnou čiarou najlepší tvar, vlnovkou najhorší tvar. Dbať na úpravu písaného textu (umiestnenie 

nadpisu, tvorenie odsekov, okraje papiera). 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Pri vyučovaní rozvíjania grafomotorických zručností z hľadiska jeho obsahu 

v príslušnom ročníku nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pre 

jednotlivé zložky slovenského jazyka, najmä písania a slohu. 

Obsah predmetu je nasledovný: 

 Upevňovanie   tvarov   písmen,   ktoré   zaručia   čitateľnosť  písma; 

 Cibriť udržanie písania písmen rovnakej veľkosti počas celého textu; 

 Upriamiť pozornosť na dodržanie primeranej vzdialenosti jednotlivých slov od 

seba; 

 Písanie jednoduchých odkazov pre inú/blízku osobu, s ich okamžitým 

prenesením do reálnej situácie, s cieľom pochopenia a posilnenia činnosti 
žiakom; 



 Vyplňovanie jednoduchého formuláru – meno, priezvisko, adresa atď., s jeho 
okamžitým prenesením do reálnej situácie, s cieľom pochopenia a posilnenia 

činnosti žiakom (v reálnych situáciách: na pošte, v obchode a pod. 

 Osobné mená písať s veľkým začiatočným písmenom; 

 Zdokonaľovať techniku písania – vedieť opísať a prepísať ľahký text so správnou 

diakritikou; 

 Písať jednoduché vety podľa diktovania; 

 Správne písanie predložky a spojky; 

 Nácvik písania dátumu v reálnych situáciách (pri dennom režime alebo  

plánovaní najbližších dní a pod.); 

 Nácvik písania vlastnej adresy; 

 Nácvik  písania  adresy/adries  blízkych  osôb/kamarátov  na   pohľadnicu, 

obálku, s prenesením do sociálneho kontextu (písanie napr. pri príležitosti 

blahoželania ku sviatku, ktorý je  pri  danom  dátume zaznačený v kalendári 

žiaka, písanie pohľadnice z výletu a pod.); 

 Písanie správ, emailová komunikácia. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Pri písaní využívame rytmické riekanky, grafický záznam motivujeme a sprevádzame 

slovom. Snažíme sa o postupné zmenšovanie a spresňovanie písaných tvarov. 

Pestujeme a upevňujeme u žiakov hygienické návyky správneho sedenia pri písaní, dodržiavania 

optimálnej vzdialenosti očí od správne umiestneného papiera, písanky, správne a ľahko držať 

ceruzku a pero pri písaní. 

K nácviku písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u detí s vhodnými 

dispozíciami na túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy nacvičujeme súčasne s 

nácvikom ich čítania. Ak postihnutie dieťaťa znemožňuje zvládať grafomotorickú náročnosť 

písania, odporúčame zaradiť prácu s PC. 

 

Pri výučbe rozvíjania grafomotorických zručností využívame : 

- motivačné rozprávanie, rozhovor; 

- analyticko-syntetická metóda; 

- motivačná demonštrácia; 

- názorná metóda; 

- expozičné – vysvetľovanie a rozhovor; 

- metódy opakovania a precvičovania; 

- metóda individuálneho prístupu; 

- metóda pozitívneho posilňovania; 

- metóda intenzívnej spätnej väzby; 

- metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami (prezentácia s 

využitím dataprojektoru); 

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

pochváliť, hodnotiť najmä významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, používanie 

spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné  a  individuálne  

hodnotenia). 

 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich 

výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne 

využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, 

formy majú byť primerané veku a schopnostiam žiakov a majú podporovať motiváciu, záujem a 

tvorivé činnosti žiakov. 

V širšom zmysle slova ako didaktické formy vyučovania slovenského jazyka môžeme použiť 

vyučovaciu hodinu v triede, vychádzku, vyučovaciu hodinu v školskej knižnici. 

Formy vyučovania: 



 skupinové vyučovanie; 

 projektové vyučovanie; 

 integrované tematické vyučovanie; 

 tvorivé vyučovanie; 

 objavujúce vyučovanie. 
 

Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania okrem 

písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek s 

písmenami a obrázkami, je vhodné využívať reliéfne makety jednoduchých geometrických a 

iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými 

obrázkami, ktoré sa vložia do fólie, na ktorú žiak zmazateľnou fixkou môže dopĺňať vynechané 

písmená, slová... Takúto pomôcku možno využiť opakovane pre toho istého žiaka alebo 

postupne pre viacerých žiakov. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Škultétyová, S., Rohovská, J., Žišková, J., Matúšová, D.: Maľovaná abeceda – Pracovné listy 

pre špeciálne základné školy, Bratislava, SPN, 2010 

Píšová, J. : Pracovné listy z písania pre 4. Ročník špeciálnych základných škôl, Bratislava, 

SPN, 2010 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia : 

 upevňovať a rozvíjať vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní; 

 písať a dodržiavať správny tvar písmen; 

 písať jednoduché vety podľa diktátu; 

 písať predložky a spojky ako samostatné slová; 

 písanie vlastného mena, mien rodičov, súrodencov, dátumu narodenia, adresy svojho 
bydliska; 

 správne prepisovať tlačený a odpisovať písaný text so správnou diakritikou; 

 písať číslovky; 

 pracovať samostatne i v skupine, navzájom si pomáhať. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť 

vedomosti nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu 

vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a 

hodnotiť treba to, čo žiak vie. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj 

svojho spolužiaka. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Navýšenie časovej dotácie na 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 
 
 

 
 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 



Názov predmetu Matematika 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín za rok 

Ročník prvý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Žiak získava 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 prístupu pôsobili 

na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti 

žiaka. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre 

efektívne vzdelávanie 

žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka. Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, didaktických 

prostriedkov a pomôcok a vhodné učebné prostredie. Učivo musí byť prezentované 

takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka najprijateľnejšie. Nie je 

podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo 

vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom 

živote. Vyučovanie matematiky plní vzdelávaciu funkciu súvisiacu s osvojovaním si 

vedomosti, zručnosti a návykov, ale participuje významnou mierou i na komplexnom 

harmonickom rozvoji psychických procesov a vlastností osobnosti žiaka s mentálnym 

postihnutím, a tým sa podieľa na výchovnej úlohe vyučovacieho procesu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu matematika je: 
 rozvíjať schopnosť triediť a priraďovať činnosti bežného denného života, 

predmety, vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako 

predpokladu rozvíjania základných matematických zručností a návykov.

 utvárať prvotné predstavy o čísle,

 zoznámiť sa so základnými matematickými pojmami,

 osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 2,

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 2,

 osvojiť si základné geometrické predstavy.

 využívať osvojené vedomosti v reálnom živote,

 rozvíjať tvorivosť,

 systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, 
podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je 

samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, sebakritickosť, dôvera vo vlastné 

schopnosti a možnosti,

 rozvíjanie kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.

3. OBSAH PREDMETU 

 Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar.

 Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov.

 Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto, malý – veľký, krátky – dlhý.



 Orientácia v priestore. Vzťahy: dopredu – dozadu, hore – dole, vpravo – vľavo.

Vyhľadávanie rovnakých obrázkov. 

Skladanie celku z častí. 

 Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec. Vlastnosti: okrúhly a hranatý, 

vzťahy: dopredu – dozadu, hore – dole.

 Číslo 1. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 

Priraďovanie predmetov k číslu 1. Čítanie a písanie číslice 1. 

Znázorňovanie čísla 1.

 Číslo 2. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 

Priraďovanie predmetov k číslu 2. Čítanie a písanie číslice 2. 
Znázorňovanie čísla 2.
Porovnávanie čísel 1, 2. Rozklad čísla 

2. 

 Vzťahy väčší, menší, rovná sa. znázorňovanie nerovnosti a rovnosti pomocou tvorenia dvojíc.
Znaky >, <, =. nerovnosti 1 < 2, 2 > 1, rovnosti 1 = 1, 2 = 2. 

 Sčitovanie v obore do 2. Znak + (plus). Zápis príkladov sčitovania.
Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

 Odčítavanie v obore do 2. Znak – (mínus). Zápis príkladov odčítavania.

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Žiaci si prostredníctvom manipulácie s reálnymi predmetmi, prostredníctvom 

reálnych situácii a stavov osvojujú základné logické operácie, ktoré sú východiskom pre 

ďalšie matematické zručnosti. Pri výučbe na úvod zaraďujeme úlohu, ktorú má už žiak 

osvojenú, ktorú rád vykonáva a úspešnosťou súčasne pôsobí motivujúco pre zvládnutie 

ďalších náročnejších úloh. 

Pri vyučovaní využívame:diagnostické metódy, 

motivačné – ide o stimulačné pôsobenie  –  rozprávkový  príbeh,  rozhovor,  

didaktickú hru, demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je 

potrebné žiakom demonštrovať na konkrétnych reálnych situáciách ako napr. 

nakupovanie, počítanie a sporenie peniazi, meranie , váženie, varenie a pod., 

metódu viac násobného opakovanie informácie – v záujme vytvorenia pamäťovej 

stopy,  pri  vytváraní  kvantitatívnej   a priestorovej   predstavy   na   základe   názoru 

a manipulácie, 

nadmerné  zvýraznenie  informácie  spočíva  v  grafickom  alebo  hlasovom 

zvýraznení informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania, 

metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie – prostredníctvom 

konkrétnej   manipulácie   s reálnymi    predmetmi    z rôznych    druhov    materiálov 

a pohybových činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 

metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u žiakov, 

metódu intenzívnej spätnej väzby. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica pre 1.ročník ŠZŠ, pracovné listy, didaktické prostriedky( modely, makety, 

a magnetické obrázky konkrétnych predmetov, peňazí a pod., drobné predmety, 

prírodný a odpadový materiál), rysovacie potreby, Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci si majú osvojiť : 

 pojmy všetko – nič, všetci – nikto, malý – veľký, krátky – dlhý a ďalšie ,

 zaraďovanie a triedenie predmetov podľa vlastnosti ako je množstvo, 



veľkosť, farba, tvar; tvorenie skupín, porovnávanie ich odhadovaním 

množstva, osvojiť si pojmy veľa, málo; určovať vlastnosti predmetov 

(veľký, malý, dlhý, široký, úzky,

krátky...); určovať polohu predmetu (vpravo, vľavo, hore, dole...) pravú a ľavú stranu a 

smer pohybu (doprava, doľava, hore, dolu, vpravo, vľavo,..), 

 pojem čísla 1, číslica 1,

 pojem čísla 2, číslica 2, sčítanie a dočítanie v obore do 2,

 riešenie jednoduchých situačných úloh

 využívať osvojené vedomosti v reálnom živote, kupovanie a platenie so skutočnými 
peniazmi 1 a 2€.

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, individuálne, 

skupinovo alebo hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne, hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Pri hodnotení 

žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo 

žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. 

Časová dotácia spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Názov predmetu Matematika 
Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne / 132 hodín za rok / 

Ročník druhý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Žiak získava 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 prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne 

vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka. Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a 

pomôcok a vhodné učebné prostredie. Učivo musí byť prezentované takými formami a 

metódami, ktoré sú pre daného žiaka najprijateľnejšie. Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil 

čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v 

praktickom živote. Vyučovanie matematiky plní vzdelávaciu funkciu súvisiacu s 

osvojovaním si vedomosti, zručnosti a návykov, ale participuje významnou mierou i na 

komplexnom harmonickom rozvoji psychických procesov a vlastností osobnosti žiaka s 

mentálnym postihnutím, a tým sa podieľa na výchovnej úlohe vyučovacieho procesu. 

 



2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu matematika je: 

 rozvíjať schopnosť triediť a priraďovať činnosti bežného denného života, predmety, 

vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania 
základných matematických zručností a návykov.

 utvárať predstavy o čísle,

 zoznámiť sa so základnými matematickými pojmami,

 osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 4,

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 4,

 osvojiť si základné geometrické predstavy.

 využívať osvojené vedomosti v reálnom živote,

 rozvíjať tvorivosť .

 systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a 

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

rozhodnosť, vytrvalosť, sebakritickosť, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti,

 rozvíjanie kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.

 

3. OBSAH PREDMETU 

Žiaci sa učia triediť predmety, tvoriť skupinu predmetov podľa určeného znaku, 

zoraďovať predmety podľa pokynov. Osvojujú si prvky numerácie a počtové výkony v obore 

do 4. Nácvik určovania predmetov realizujeme počítaním po jednej. Počtové výkony sčítania a 

odčítania nacvičujeme oddelene. Učia sa rozpoznávať rovinné útvary kruh, štvorec, 

trojuholník. 

 Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar.

 Vzťahy: veľa – málo, väčší – menší, kratší – dlhší.

 Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník.
 Znaky väčší, menší. Porovnávanie čísel 1, 2.
 Číslo 3. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 

Priraďovanie predmetov k číslu 3. Čítanie a písanie číslice 3.

Znázorňovanie čísla 3. 
 

Porovnávanie čísel 1, 2, 3. Znaky <, >, =. 

 Sčítanie v obore do 3. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania.

 Odčítanie v obore do 3. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.

 Rozklad čísla 2 a 3.
 Riešenie slovných príkladov.
 Číslo 4. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 

Priraďovanie predmetov k číslu 4. Čítanie a písanie číslice 4. 

Znázorňovanie čísla 4.

Porovnávanie čísel 1, 2, 3, 4. Znaky <, >, =. 

 Sčítanie v obore do 4. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.

 Odčítanie v obore do 4. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.
 Rozklad čísla 2, 3, 4.
 Riešenie slovných príkladov.
 Mince 1 €, 2 €, počítanie s mincami.

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Pri oboznamovaní sa žiakov s počtovými úkonmi sčítania a odčítania prirodzených čísel 

v obore do 4 je učivo matematiky v 2. ročníku zamerané na objasnenie podstaty sčítania a 

odčítania, znaky + (plus), - (mínus), zápis a znázorňovanie príkladov sčítania a odčítania, 



pamäťový nácvik príkladov sčítania a odčítania, rozklad čísla na sčítance. Pri výučbe na 

úvod zaraďujeme úlohu, ktorú  má  už  žiak  osvojenú, ktorú  rád  vykonáva  a 

úspešnosťou súčasne pôsobí motivujúco pre zvládnutie ďalších náročnejších úloh. 

 

Pri vyučovaní využívame: diagnostické metódy, 

motivačné – ide o stimulačné pôsobenie  –  rozprávkový  príbeh,  rozhovor,  

didaktickú hru, demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je 

potrebné žiakom demonštrovať na konkrétnych reálnych situáciách ako napr. 

nakupovanie, počítanie a sporenie peniazi, meranie , váženie, varenie a pod., 

metódu viac násobného opakovanie informácie – v záujme vytvorenia pamäťovej 

stopy,  pri  vytváraní  kvantitatívnej   a priestorovej   predstavy   na   základe   názoru 

a manipulácie, 

nadmerné  zvýraznenie  informácie  spočíva  v  grafickom  alebo  hlasovom 

zvýraznení informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania, 

metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie – prostredníctvom 

konkrétnej   manipulácie   s reálnymi    predmetmi    z rôznych    druhov    materiálov 

a pohybových činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 
metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u 

žiakov, 

metódu intenzívnej spätnej 

väzby. 

problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného 

problému), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo 

dvojiciach), 

heuristická metóda (učenie sa riešením problémov), 

metóda  nadmerného  zvýraznenia  informácie  inštrukčnými  médiami  (prezentácia   

s využitím dataprojektoru), 

samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

metóda individuálneho prístupu. 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica – Matematika pre 1.ročník ŠZŠ, pracovné listy, didaktické prostriedky( modely, 

makety, a magnetické obrázky konkrétnych predmetov, peňazí a pod., drobné predmety, 

prírodný a odpadový materiál), rysovacie potreby, Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 pomenovať   vlastnosti   predmetov   a vyjadrovať   vzťahy   medzi   nimi;  

triediť predmety podľa vlastnosti ako je množstvo, veľkosť, farba, tvar; vytvárať 

skupiny
predmetov, porovnávať ich odhadovaním množstva, osvojiť  sa  pojmy  veľa, 
málo; 

usporiadať predmety a spojiť si pojmy veľký, malý a vzťahy pred, za, prvý, 

posledný; určovať vlastnosti predmetov (veľký, malý, dlhý, široký, úzky, 

krátky...); určovať polohu  predmetu  (vpravo,  vľavo,  hore,  dole...)  pravú  a  

ľavú stranu a smer pohybu (doprava, doľava, hore, dolu, vpravo, vľavo,..), 
 pojmy veľa – malo, väčší – menší, kratší – dlhší,

 pojem čísla 3 a 4, číslice 3 a 4, sčítanie a dočítanie v obore do 4,

 rozkladať čísla 3,4,

 riešiť jednoduché situačné úlohy,

 využívať osvojené vedomosti v reálnom živote, kupovanie a platenie 

so skutočnými peniazmi 1 a 2€,



 poznať a vedieť pomenovať rovinné útvary: štvorec, kruh, trojuholník.

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo 

alebo hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme 

každého podľa jeho možností a schopností. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa 

učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli 

ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

         Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová  dotácia spolu  4 hodiny  

         týždenne, 132 hodín ročne. 
 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Názov predmetu Matematika 
Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne / 132 hodín za rok 

Ročník tretí 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Vyučovanie matematiky na špeciálnej základnej škole plní vzdelávaciu funkciu 

súvisiacu s osvojovaním si vedomosti, zručnosti a návykov, ale  participuje  

významnou  mierou  i na komplexnom  harmonickom  rozvoji   psychických  procesov 

a vlastností osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím,  a  tým  sa  podieľa  na 

výchovnej úlohe vyučovacieho procesu. Žiak získava 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 prístupu pôsobili  na 

pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne 

vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje 

individuálnym schopnostiam žiaka. Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, 

didaktických prostriedkov a pomôcok a vhodné učebné prostredie. Učivo musí byť 

prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka 

najprijateľnejšie. Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil  čo  najväčšie  množstvo  

učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v  praktickom 

živote. 

2. CIELE PREDMETU 

Matematika, ako vyučovací predmet, v ŠZŠ zameriava na formovanie pozitívneho 

vzťahu žiaka  k objavovaniu  a poznávaniu,  prispieva   k zvyšovaniu   motivácie 



žiakov k učeniu a školskej práce vôbec. Jej cieľom je sprostredkovať žiakovi 

primeraným spôsobom matematickú dimenziu okolitého prostredia v kontexte 

celkového poznávania a zákonitostí. Z tohto  aspektu  si  výučba  matematiky  kladie  

za cieľ poskytnúť príležitosti a podnety na získanie  praktických  zmyslových 

skúseností a predstáv formou viaczmyslových aktivít, hier, praktických manuálnych 

činnosti, ktorých vedľajším, ale nie nepodstatným zámerom je rozvíjanie praktických, 

motorických zručností a návykov. 

Vyučovanie matematiky v 3. ročníku má  smerovať  k  tomu,  aby  sa  realizovali  

najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

- porovnávať a triediť činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa 

určitých kritérií, 

- 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, 
- osvojiť si základné geometrické predstavy. 
- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote, 

- rozvíjať tvorivosť , 

- systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť 

apevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

sebakritickosť, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, 

- rozvíjanie kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Žiaci pri konkrétnej manipulácii s predmetmi, budujú predstavu o prirodzenom čísle, ktorú 

rozvíjajú v procese numerácie. Osvojujú si prirodzené čísla a počtové výkony v obore do 5 

a 0. Pri oboznamovaní sa žiakov s počtovými výkonmi sčítania a odčítania prirodzených čísel 

v obore do 5 je učivo 3. ročníka zamerané na podstaty sčítania a odčítania, znaky + (plus), - 

(mínus); zápis a znázorňovanie príkladov sčítania a odčítania; pamäťový nácvik príkladov 

sčítania a odčítania; rozklad čísla na sčítance; sčítanie a odčítanie s číslom 0. 

V geometrii sa žiaci oboznamujú s rovinnými útvarmi a ich názvami. 

Postupne sa preberajú tieto témy: 

- Porovnávanie predmetov podľa vlastností : množstvo, veľkosť, farba, tvar. 

- Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov. 

- Vzťahy : viac – menej, patrí – nepatrí, dlhý – krátky, pred – za, hneď pred – hneď za. 

- Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník, priraďovanie názvu. 

- Číslo 5. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 
- Priraďovanie predmetov k číslu 5. Čítanie a písanie číslice 5. 

- Znázorňovanie čísla 5. 

- Porovnávanie čísel 1, 2, 3, 4, 5. Znaky <, >, =. 

- Sčítanie v obore do 5. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania. 

- Riešenie slovných príkladov na sčítanie. 

- Odčítanie v obore do 5. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania. 

- Rozklad čísla 5. 

- Riešenie slovných príkladov. 

- Mince 1 €, 2 €. Bankovka 5 €. 

- Číslo 0. Číselný rad 0- 5. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 
- Čítanie a písanie číslice 0. 
- Porovnávanie čísel 0 - 5. Znaky <, >, =. 

- Sčítanie s číslom 0. Znázorňovanie príkladov sčítania. 

- Rozklad čísla v obore do 5. 

- Slovné príklady na sčítanie. 

- Odčítanie s číslom 0. Znázorňovanie príkladov odčítania. 

- Slovné príklady na odčítania. 

- Pamäťový nácvik príkladov sčítania a odčítania. 
 



4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Žiaci sa učia triediť predmety, tvoriť skupinu predmetov podľa určeného znaku, zoraďovať 

predmety podľa pokynov. Osvojujú si numeráciu a počtové výkony v obore do 5 a počtové 

výkony s číslom 0. 

Nácvik určovania počtu predmetov realizujeme počítaním po jednej. 

Počtové  výkony  sčítania  a  odčítania nacvičujeme oddelene a v závere každého oboru 

precvičujeme spoje sčítania a odčítania spoločne. 

Učia sa riešiť slovné príklady. 

Učia sa rozpoznávať a pomenovať rovinné útvary kruh, štvorec a trojuholník. 

Pri výučbe na úvod zaraďujeme úlohu, ktorú má už žiak osvojenú, ktorú rád vykonáva a 

úspešnosťou súčasne pôsobí motivujúco pre zvládnutie ďalších náročnejších úloh. 

Pri vyučovaní odporúčame použitie týchto metód: 
- motivačné – ide o stimulačné pôsobenie  –  rozprávkový  príbeh,  rozhovor,  didaktickú  

hru, 

demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je potrebné žiakom 

demonštrovať  na  konkrétnych   reálnych   situáciách   ako   napr.   nakupovanie,   počítanie  

a sporenie peniazi, meranie , váženie, varenie a pod., 

- metódu viac násobného opakovanie informácie  – v záujme vytvorenia pamäťovej stopy,  

pri vytváraní kvantitatívnej a priestorovej predstavy na základe názoru a manipulácie, 

- nadmerné zvýraznenie informácie spočíva v  grafickom alebo hlasovom 

zvýraznení informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania, 

- metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie – prostredníctvom  

konkrétnej manipulácie s reálnymi predmetmi z rôznych druhov materiálov a pohybových 

činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 

- metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u žiakov, 

- metódu intenzívnej spätnej väzby. 

- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov), 

- metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami (prezentácia s 

využitím dataprojektoru), 

- metóda individuálneho prístupu. 

Didaktické formy: 

- Skupinová forma práce (rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = 

kolektívnosť, zvýšenie humanizácie vyučovania) 

- Individuálna/samostatná práca - žiak sa spolieha len na svoje vedomosti  a schopnosti,  
žiak 

pracuje vlastným tempom (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

- Frontálna forma práce- práca s celou triedou 
 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica – Hravé počty 3, SNP, Mgr. E. Brestenská, Mgr. V. Zorádová, 1995; pracovné listy, 

didaktické prostriedky( modely, makety, a magnetické obrázky konkrétnych predmetov, 

peňazí a pod., drobné predmety, prírodný a odpadový materiál), rysovacie potreby, Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí pomenovať vlastnosti predmetov a vyjadrovať vzťahy medzi nimi; triediť 

predmety podľa vlastnosti ako je množstvo, veľkosť, farba, tvar; vytvárať  skupiny 

predmetov, porovnávať ich odhadovaním množstva, osvojiť sa pojmy veľa,  málo;  

usporiadať predmety a spojiť si pojmy veľký, malý a vzťahy pred, za, prvý,  posledný; 

určovať vlastnosti predmetov (veľký, malý, dlhý, široký, úzky, krátky...); určovať polohu 



predmetu (vpravo, vľavo, hore, dole...) pravú a ľavú stranu a smer pohybu (doprava, doľava, 

hore, dolu, vpravo, vľavo,..), 

- triediť a porovnávať rovinné útvary: kruh, štvorec, trojuholník, priraďovať názvy, 

- číslo 5, čítať a písať číslicu 5, 

- určovať a vyznačovať počet predmetov, priraďovať predmety k číslu 5, 

- porovnávať čísla 1, 2, 3, 4, 5; znaky <,>, =, 

- sčítať a odčítať obore do 5, 
- uvedené poznatky aplikovať pri riešení jednoduchých slovných úloh na 
základe názoru, 

- riešiť jednoduché situačné úlohy, 

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote, kupovanie a platenie so 

skutočnými peniazmi mince 1 a 2€, bankovky 5 €. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, individuálne, 

skupinovo alebo hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne, hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého 

učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Pri skúšaní, hodnotení a 

klasifikácii žiackych učebných výkonov sa má učiteľ riadiť zásadou, že zisťovať a 

hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho  nedostatky, 

aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová  dotácia spolu 4 hodiny  

 týždenne, 132 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Názov predmetu Matematika 
Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne / 132 hodín za rok / 

Ročník štvrtý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím 

vyučovania matematiky na základnej škole.  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. 

Vyučovanie matematiky  na  špeciálnej  základnej  škole  plní  vzdelávaciu  funkciu  

súvisiacu s osvojovaním si vedomosti, zručnosti a návykov, ale participuje významnou 

mierou i na komplexnom harmonickom rozvoji psychických procesov  a  vlastností  

osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím, a tým sa podieľa na výchovnej úlohe 

vyučovacieho procesu. Žiak získava 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 prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie 

žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje  individuálnym  

schopnostiam žiaka. Dôležitý je  výber  vhodných  metód,  foriem,  didaktických  

prostriedkov a pomôcok a vhodné učebné prostredie. 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. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Matematika, ako vyučovací predmet, v ŠZŠ zameriava na formovanie 

pozitívneho vzťahu žiaka k objavovaniu a poznávaniu, prispieva k zvyšovaniu motivácie 

žiakov k učeniu a školskej práce vôbec. Jej cieľom je sprostredkovať žiakovi primeraným 

spôsobom matematickú dimenziu okolitého prostredia v kontexte celkového poznávania a 

zákonitostí. Z tohto aspektu si výučba matematiky kladie za cieľ poskytnúť príležitosti a 

podnety na získanie praktických zmyslových skúseností a predstáv formou viaczmyslových 

aktivít, hier, praktických manuálnych činnosti, ktorých vedľajším, ale nie nepodstatným 

zámerom je rozvíjanie praktických, motorických zručností a návykov. 

Vyučovanie matematiky v 4. ročníku  má  smerovať  k  tomu,  aby  sa  realizovali  najmä  

tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 porovnávať  a  triediť  činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, 
podľa určitých kritérií,

 osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel 6 - 10,

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel 6 - 10,

 osvojiť si základné geometrické predstavy,
 využívať osvojené vedomosti v reálnom živote,

 rozvíjať tvorivosť,

 systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je samostatnosť, 
rozhodnosť, vytrvalosť, sebakritickosť, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti,

 rozvíjanie kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.

 

3. OBSAH PREDMETU 

Žiaci rozširujú poznatky v rámci  numerácie  prirodzených  čísel  a  počtových  

výkonov v obore 0  až  10.  Číselný  obor  sa  rozširuje  postupne  po  jednom  čísle.  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. Učivo 4. 

ročníka zamerané na rozklad čísla na sčítance, riešenie rovníc a nerovníc, riešenie 

jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie; pamäťový nácvik príkladov sčítania a 

odčítania. 

V geometrii sa žiaci učia priraďovať názvy ku rovinným a priestorovými útvarom, 

spoznávajú ich vlastnosti. 

Postupne sa preberajú tieto témy: 

 Porovnávanie predmetov podľa vlastností : množstvo, veľkosť, farba, tvar. 

 Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov. 

 Vzťahy : viac – menej, patrí – nepatrí, dlhý – krátky, pred – za, hneď pred – hneď za. 

 Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník, 

priraďovanie názvu. 

 Poznávanie geometrických telies guľa a kocka. 

 Číslo 6 -10. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 

 Priraďovanie predmetov k číslu 6 - 10. Čítanie a písanie číslic 6 - 10. 



 Znázorňovanie čísel 6 - 10. 

 Porovnávanie čísel do 10. Znaky <, >, =. 

 Rozklad čísel 6 - 10. 

 Sčítanie v obore do 10. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania. 

 Riešenie slovných príkladov na sčítanie. 

 Odčítanie v obore do 10. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie 

príkladov odčítania. 

 Riešenie slovných príkladov na odčítanie. 

 Mince 1 €, 2 €. Bankovka 5 €, 10 €. Oboznámenie sa s pojmami drahý – lacný. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
 

Žiaci si prostredníctvom manipulácie s reálnymi predmetmi, prostredníctvom reálnych 

situácii a stavov osvojujú základné logické operácie, ktoré sú východiskom pre ďalšie 

matematické zručnosti. Pri výučbe na úvod  zaraďujeme  úlohu,  ktorú  má  už  žiak  

osvojenú, ktorú rád vykonáva a úspešnosťou súčasne pôsobí motivujúco pre zvládnutie 

ďalších náročnejších úloh. 

Pri vyučovaní odporúčame použitie týchto metód: 

- motivačné – ide o stimulačné  pôsobenie  –  rozprávkový  príbeh,  rozhovor,  didaktickú 
hru, demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je potrebné žiakom 
demonštrovať  na  konkrétnych   reálnych   situáciách   ako   napr.   nakupovanie,   počítanie  
a sporenie peniazi, meranie , váženie, varenie a pod., 

- metódu viac násobného opakovanie informácie  – v záujme vytvorenia pamäťovej stopy,  

pri vytváraní kvantitatívnej a priestorovej predstavy na základe názoru a manipulácie, 

- nadmerné zvýraznenie informácie spočíva v grafickom alebo hlasovom zvýraznení 

informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania, 

- metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie –  prostredníctvom 

konkrétnej manipulácie s reálnymi predmetmi z rôznych druhov materiálov a pohybových 

činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 

- metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u žiakov, 

- metódu intenzívnej spätnej väzby. 

- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného 

problému), 

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov), 

- metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami (prezentácia s 

využitím dataprojektoru), 

- metóda individuálneho prístupu. 

 

a didaktických foriem: 
- Skupinová forma práce (rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = kolektívnosť, 

zvýšenie humanizácie vyučovania) 

- Individuálna/samostatná  práca - žiak sa spolieha len na svoje vedomosti  a schopnosti,  

žiak pracuje vlastným tempom (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

- Frontálna forma práce- práca s celou triedou 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica – Matematika pre 2.ročník ŠZŠ, pracovné listy, didaktické prostriedky( modely, 

makety, a magnetické obrázky konkrétnych predmetov, peňazí a pod., drobné predmety, 

prírodný a odpadový materiál), rysovacie potreby, Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 



Žiak sa naučí 

- pomenovať vlastnosti predmetov a  vyjadrovať  vzťahy  medzi  nimi;  triediť  

predmety podľa vlastnosti; vytvárať skupiny predmetov, porovnávať ich; usporiadať 

predmety a spojiť si vzťahy viac – menej, patrí – nepatrí, dlhý – krátky, pred- za,  

hneď pred – hneď za; 

- triediť a porovnávať rovinné útvary: kruh, štvorec, trojuholník, priraďovať názvy; 

- spozná geometrické telesá guľa a kocka; 
- pozná prirodzené čísla v obore do 10; 

- porovnávanie čísel do 10; znaky <, >, =; 

- rozklad čísel 6 – 10; 

- sčítať a odčítať v obore do 10; 

- zapisovať a znázorňovať príklady; 

- uvedené poznatky aplikovať pri riešení jednoduchých slovných úloh na 

základe názoru; 

- riešiť jednoduché situačné úlohy; 

- využívať  osvojené  vedomosti  v   reálnom   živote,   kupovanie   a platenie  

so skutočnými peniazmi mincami 1 a 2€, bankovkami 5 €, 10 €; 

- oboznámi sa s pojmami drahý – lacný. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, individuálne,  

skupinovo alebo hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. 

Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností       

a schopností.. Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov sa má učiteľ 

riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade 

odhaľovať jeho nedostatky, aj keď  bez  ich  poznania  nemožno  pristúpiť  k  ich  

odstráneniu. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení slovne  hodnotení. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
           

          Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová  dotácia spolu 4 hodiny  

          týždenne, 132 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Názov predmetu Matematika 
Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne / 132 hodín za rok 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Žiak získava 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 prístupu 



pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej 

osobnosti žiaka. 

Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka. Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, didaktických 

prostriedkov a pomôcok a vhodné učebné prostredie. Učivo musí byť prezentované 

takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka najprijateľnejšie.  Nie  je 

podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo 

vedel v čo najväčšej miere  využívať  v  praktickom  živote.  Vyučovanie  matematiky 

plní vzdelávaciu funkciu súvisiacu s osvojovaním si vedomosti,  zručnosti  a návykov,  

ale participuje významnou mierou  i  na  komplexnom  harmonickom  rozvoji 

psychických procesov a vlastností osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím, a tým sa 

podieľa na výchovnej úlohe vyučovacieho procesu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu matematika je: 

– Osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 20, 

– osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 20 (bez 

prechodu cez desiatku), 

– osvojiť si základné rovinné a priestorové útvary, 

– využívať osvojené vedomosti v reálnom živote, 

 stimulovať priestorové a časové predstavy, názorné predstavy o prirodzenom čísle 

a matematický choperáciách ,

 opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov,

 utvárať pojem prirodzeného čísla v procese numerácie,

 rozvíjať tvorivosť .

 

3. OBSAH PREDMETU 

 
- Rad čísel od 10 do 20, vymenovanie radu názvov čísel, určovanie počtu 

predmetov počítaním po jednom, k číslu priradiť skupinu predmetov, čítanie a 

písanie číslic. 

- Rozklad čísel v obore do 20. 

- Usporiadanie a porovnávanie čísel v obore do 20, zápis pomocou znakov 

nerovnosti a rovnosti. 

- Sčitovanie a odčítavanie v obore do 20 bez prechodu cez desiatku s pomocou 

názoru, zápis príkladov sčitovania a odčítavania v obore do 20. 

- Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

- Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník, 

- Valec – priraďovanie k názvu, triedenie a spoznanie valca medzi 

predmetmi každodenného života. 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Žiaci si osvojujú prvky numerácie a počtové výkony v obore do 20 bez prechodu cez 

desiatku. Nácvik určovania predmetov realizujeme počítaním po jednej. 

Rozklad čísel – využívame predmety, ktoré sú žiakom známe, napr. skutočné peniaze. 

Na nácvik počtových výkonov využívame jednoduché situačné úlohy. 

Žiaci  sa  zdokonaľujú  v  rozpoznávaní  rovinných  útvarov.  Učia  sa  vyhľadávať medzi 

predmetmi každodenného života kocku a valec 

Pri vyučovaní využívame: 

 diagnostické metódy, 

 motivačné – ide o stimulačné pôsobenie  –  rozprávkový  príbeh,  rozhovor,  



didaktickú hru, demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je 

potrebné žiakom demonštrovať na konkrétnych reálnych situáciách ako napr. 

nakupovanie, počítanie a sporenie peniazi, meranie , váženie, varenie a pod., 

 metódu viac násobného opakovanie informácie – v záujme vytvorenia pamäťovej 

stopy,  pri  vytváraní  kvantitatívnej   a priestorovej   predstavy   na   základe   názoru 

a manipulácie, 

 nadmerné zvýraznenie informácie spočíva v grafickom alebo hlasovom 

zvýraznení informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania, 

 metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie – prostredníctvom 

konkrétnej   manipulácie s reálnymi predmetmi z rôznych druhov materiálov 

a pohybových činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 

 metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u žiakov, 

 metódu intenzívnej spätnej väzby. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica, Pracovný zošit, didaktické prostriedky( modely, makety, a magnetické obrázky 

konkrétnych predmetov, geometrických tvarov, telies, peňazí a pod., drobné predmety, 

prírodný a odpadový materiál), rysovacie potreby, Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci by si mali osvojiť 

- základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 20, 

- základné počtové výkony, sčitovanie a odčítavanie v obore do 20 bez 

prechodu cez desiatku s pomocou názoru, zápis príkladov sčitovania a 

odčítavania v obore do 20(bez prechodu cez desiatku), 

- riešenie jednoduchých situačných úloh, 

- základné priestorové a rovinné útvary: štvorec, kruh, trojuholník, 

obdĺžnik, valec, kocka; priraďovať k názve, triediť a spoznávať medzi 

predmetmi každodenného života kocku a valec, 

- využívať  osvojené vedomosti v reálnom živote. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, individuálne, 

skupinovo alebo hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie v 

podobe pochvaly alebo formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku 

každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. 

Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a 

hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen 

slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová  dotácia spolu 4  hodiny  

            týždenne, 132 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 



Názov predmetu Matematika 
Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne / 132 hodín za rok 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Žiak získava 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  prístupu  

pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej 

osobnosti žiaka. 

Časová potreba a množstvo obsahu  učiva  sa  prispôsobuje  individuálnym  

schopnostiam žiaka. Dôležitý je  výber  vhodných  metód,  foriem,  didaktických 

prostriedkov a pomôcok a vhodné učebné prostredie. Učivo  musí  byť  prezentované  

takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka najprijateľnejšie. Nie  je  podstatné 

to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo 

najväčšej miere využívať v praktickom živote. Vyučovanie matematiky plní vzdelávaciu 

funkciu súvisiacu s osvojovaním si vedomosti, zručnosti a návykov, ale participuje 

významnou mierou i na komplexnom harmonickom rozvoji psychických procesov a 
vlastností osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím, a tým sa podieľa na výchovnej úlohe 

vyučovacieho procesu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu matematika 

je: 

- Osvojiť si numeráciu v obore prirodzených čísel do 100 počítaním po desiatkach, 

- osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 20 s 

prechodom cez základ, 

- osvojiť si manipuláciu s peniazmi a s nimi súvisiace pojmy, 

- vedieť určovať čas na celé hodiny, 

- vedieť prakticky merať na metre a litre. 

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote, 

- opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, 
- rozvíjať tvorivosť . 

3. OBSAH PREDMETU 

- Numerácia v obore prirodzených čísel do 100. 

- Počítanie po desiatkach do 100. 

- Určovanie počtu predmetov počítaním po desiatich. 

- Čítanie a písanie číslic. 

- Usporiadanie čísel, číselná os. 

- Porovnávanie desiatok, zápis pomocou znakov >, <, =. 

- Manipulácia s peniazmi. 

- Počítanie s mincami 1 €, 2 € a bankovkami 5 €, 10 €, 20 €, 50 €. 

- Osvojovanie pojmov drahší – lacnejší. 

- Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ. 



- Riešenie slovných príkladov. 

- Určovanie času – celé hodiny. 

- Praktické meranie dĺžky v metroch. 

- Praktické meranie objemu v litroch. 

- Modelovanie a kreslenie geometrických tvarov - trojuholník, štvorec, obdĺžnik, 

kruh, priamych a krivých čiar. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Žiaci si osvojujú prvky numerácie v obore do 100 po desiatkach. Osvojujú si počtové 

výkony v obore prirodzených čísel do 20 s prechodom cez základ. Riešia jednoduché slovné 

príklady. 

Na nácvik počtových výkonov využívame jednoduché situačné 

úlohy. 

Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou 

na rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka. 

Pri vyučovaní využívame: diagnostické metódy, 

motivačné – ide o stimulačné pôsobenie  –  rozprávkový  príbeh,  rozhovor,  

didaktickú hru, demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je 

potrebné žiakom demonštrovať na konkrétnych reálnych situáciách ako napr. 

nakupovanie, počítanie a sporenie peňazí, meranie , váženie, varenie a pod., 

metódu viac násobného opakovanie informácie – v záujme vytvorenia pamäťovej 

stopy,  pri  vytváraní  kvantitatívnej   a priestorovej   predstavy   na   základe   názoru 

a manipulácie, 

nadmerné  zvýraznenie  informácie  spočíva  v  grafickom  alebo  hlasovom 

zvýraznení informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania, 

metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie – prostredníctvom 

konkrétnej   manipulácie   s reálnymi    predmetmi    z rôznych    druhov    materiálov 

a pohybových činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 

metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u žiakov, 

metódu intenzívnej spätnej väzby. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica, Pracovný zošit, didaktické prostriedky( modely, makety, a magnetické obrázky 

konkrétnych predmetov, rovinných obrazcov, telies, peňazí a pod., drobné  predmety, 

prírodný a odpadový materiál), rysovacie potreby, Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci si majú osvojiť : 

 základnú numeráciu po 10 v obore prirodzených čísel do 

100, 

 základné počtové výkony, sčitovanie a odčítavanie v obore do 20 s 

prechodom cez desiatku, 

 riešenie jednoduchých slovných úloh 

 manipuláciu s peniazmi a s nimi súvisiace pojmy, 

- určovanie času na celé hodiny, 

 základné rovinné útvary: štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik, 

 prakticky merať na metre a litre. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 



Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, individuálne,  

skupinovo alebo hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie  v 

podobe pochvaly alebo formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku 

každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Pri 

hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba 

to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
          

           Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. Časová  dotácia spolu 4 hodiny  

           týždenne, 132 hodín ročne. 
 

 

 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu Matematika 
Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne / 132 hodín za rok 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Vyučovanie matematiky na špeciálnej základnej škole plní vzdelávaciu funkciu 

súvisiacu s osvojovaním si vedomostí, zručností a návykov, ale  participuje  

významnou  mierou  i  na  komplexnom  harmonickom   rozvoji   psychických 

procesov a vlastností osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím, a tým sa podieľa na 

výchovnej úlohe vyučovacieho procesu. 

Matematika ako vyučovací predmet v ŠZŠ zameriava na formovanie pozitívneho 

vzťahu žiaka k objavovaniu a poznávaniu, prispieva k zvyšovaniu motivácie žiakov k 

učeniu 

a školskej práci vôbec. Jej cieľom je sprostredkovať žiakovi primeraným spôsobom 

matematickú dimenziu okolitého prostredia v kontexte celkového poznávania a 

porozumenia jeho vlastností a zákonitostí. Súčasťou matematického vyučovania je 

rozvíjanie kognitívnych funkcií, vnímania, predstavivosti, myslenia a reči, pamäti a 

pozornosti, ako i motorických zručností, úroveň ktorých determinuje učenie, teda spätne 

aj učenie sa matematiky. Z tohto aspektu si výuka matematiky kladie za cieľ poskytnúť 

príležitosti a podnety na získanie praktických zmyslových skúseností a predstáv formou 

viaczmyslových aktivít, 

hier, manipulácie s konkrétnymi predmetmi, praktických manuálnych činností, 

ktorých vedľajším, ale nie nepodstatným zámerom je rozvíjanie praktických, 

motorických zručností a návykov žiaka. 

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. 

Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka. Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, didaktických 

prostriedkov a pomôcok a 

vhodné učebné prostredie. Učivo musí byť prezentované takými formami a metódami, ktoré 

sú pre daného žiaka najprijateľnejšie. Nie je  podstatné  to,  aby  si  žiak  osvojil  čo 



najväčšie množstvo  učiva,  ale  aby  osvojené  učivo  vedel  v  čo  najväčšej  miere 

využívať v praktickom 

živote. 
 

2. CIELE PREDMETU 

Vyučovanie matematiky v 7. ročníku má smerovať  k  tomu,  aby  sa  realizovali  najmä  

tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

- utvrdiť počtové výkony sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ, 

- utvrdiť súvislosti medzi sčítaním a odčítaním, 

- vedieť vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad a doplniť čísla v číselnom rade, 

- pri písaní čísel rozvíjať vytrvalosť a húževnatosť, 

- vedieť rozlíšiť geometrické tvary trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh, 

- vedieť určovať čas na polhodiny. 

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote, 

- opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, 

- rozvíjať tvorivosť . 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Žiaci pracujú s oborom prirodzených čísel do 100. V priebehu numerácie si osvojujú 

určovanie počtu počítaním po desiatich, určovanie pozičnej hodnoty číslice v čísle: jednotky, 

desiatky, stovky; rozklad čísla. 

Postupne sa preberajú tieto témy: 

Numerácia v obore do 100. 

Počítanie po desiatkach do 100, číselný rad do 100. 

Čítanie a písanie čísel do 100. 

Sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10. 

Opakovanie a utvrdenie sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ. 

Manipulácia s peniazmi. 

Počítanie s mincami 1 €, 2 € a bankovkami 5 €, 10 €, 20 €, 50 €. 

Počítanie s kalkulačkou. 

Praktické oboznamovanie sa s pojmami polovica, štvrtina na predmetoch a kresbách. 

Počtový zápis ½, ¼. 

Určovanie času na polhodiny. 

Dĺžkové miery 1m a 1 cm. 

Rysovanie čiar, meranie na cm. 

Precvičovanie poznávania rovinných obrazcov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh). 

Poznávanie geometrických telies medzi predmetmi každodenného života : kocka. Numerácia 

v obore prirodzených čísel do 100. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Matematické vedomosti a zručnosti sa budujú podľa individuálnych schopností žiaka, 

systematicky sa uplatňuje zásada názornosti. Žiakov učíme využívať svoje matematické 

poznatky pri riešení praktických úloh. 

Na nácvik počtových výkonov využívame jednoduché situačné úlohy. 

Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou na 

rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka. 

Pri výučbe  na  úvod  zaraďujeme  úlohu,  ktorú má  už  žiak  osvojenú, ktorú  rád  vykonáva 

a úspešnosťou súčasne pôsobí motivujúco pre zvládnutie ďalších náročnejších úloh. 

 

Pri vyučovaní odporúčame použitie týchto metód: 



- motivačné – ide o stimulačné pôsobenie – rozprávkový príbeh, rozhovor, didaktickú hru, 

demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je potrebné žiakom 

demonštrovať  na  konkrétnych   reálnych   situáciách   ako   napr.   nakupovanie,   počítanie  
a sporenie peniazi, meranie , váženie, varenie a pod., 

- metódu viac násobného opakovanie informácie – v záujme vytvorenia pamäťovej stopy, 

pri vytváraní kvantitatívnej a priestorovej predstavy na základe názoru a manipulácie, 

- nadmerné zvýraznenie informácie spočíva v grafickom alebo hlasovom 

zvýraznení informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania, 

- metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie – prostredníctvom 

konkrétnej manipulácie s reálnymi predmetmi z rôznych druhov materiálov a pohybových 

činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 

- metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u žiakov, 

- metódu intenzívnej spätnej väzby. 

- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov), 

- metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami (prezentácia s 

využitím dataprojektoru), 

- metóda individuálneho prístupu. 

 

a tieto didaktické formy: 

Skupinová forma práce (rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = 

kolektívnosť, zvýšenie humanizácie vyučovania) 

Individuálna/samostatná práca - žiak sa spolieha len na svoje vedomosti a schopnosti, 

žiak pracuje vlastným tempom (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

Frontálna forma práce- práca s cello triedou 
 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica (pre 4.ročník  variant  A),  Pracovný  zošit,  didaktické  prostriedky(  

modely, makety, a magnetické obrázky  konkrétnych  predmetov,  rovinných  obrazcov, 

telies, peňazí a pod., drobné predmety, prírodný a odpadový materiál), rysovacie potreby, 

Internet 

Učiteľ by si mal premyslieť a zvážiť, aké uč. pomôcky do vyučovania zaradí, koľko 

času venuje práci s pomôckami, a akú formu práce použije. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci si majú osvojiť : 

- numeráciu v obore do 100, pozičnú hodnotu číslice v čísle: jednotky, desiatky, 

stovky, 

- sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10. 

- vykonávať základné matematické operácie v obore do 20 s prechodom cez základ, 

- uvedené poznatky aplikovať pri riešení jednoduchých slovných úloh na základe 

názoru, 

- riešiť jednoduché situačné úlohy, 

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote, kupovanie a platenie so 

skutočnými peniazmi mince 1 a 2€, bankovky 5 €,10 €, 20 €, 50 €, 

- počítanie s kalkulačkou, 

- pojmy polovica, štvrtina na predmetoch a kresbách, 

- počtový zápis ½, ¼, 

- určovať čas na polhodiny, 

- rysovanie čiar, meranie na cm, 



- poznať geometrické útvary a telesa medzi predmetmi každodenného života. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, individuálne, 

skupinovo alebo hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie v 

podobe pochvaly alebo formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku 

každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. 

Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy), 

schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote, v slov. úl.), 

úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania Pri 

hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou,  že  zisťovať  a  

hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha  každého  učiteľa  je  pozitívne  hodnotenie  

(nielen slovom a známkou). 

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

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. 

Spolu  4 hodiny  týždenne, 132  hodín ročne.  
 
 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu Matematika 
Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne / 132 hodín za rok 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Matematické  vzdelávanie  v 8.  ročníku  je   založené   na   realistickom 

prístupe k upevňovaniu a  získavaniu  nových  vedomostí,  na  využívaní  manuálnych  

a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych  schopností, 

predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné 

matematické vedomosti umožňujú žiakom upevňovať ich matematickú gramotnosť,  

má vplyv na komplexný harmonický rozvoj psychických procesov, manuálnej 

zručnosti a vlastností osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím, čím sa podieľa na 

výchovnej úlohe vyučovacieho procesu novej kvality a vytvára predpoklady pre 

úspešné využitie matematiky v praxi. 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. 

Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka. Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, didaktických 

prostriedkov a pomôcok a vhodné učebné prostredie. Učivo musí byť prezentované 

takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka najprijateľnejšie. Nie je 

podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo 

vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 

 



2. CIELE PREDMETU 

Vyučovanie matematiky v 8. ročníku má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä 

tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

- utvrdiť počtové výkony sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ, 

- vedieť pričítať a odčítať jednociferné číslo od dvojciferného v obore do 100 bez 
prechodu cez základ 10, 

- vedieť prakticky rozlíšiť pár a kus, 

- vedieť určovať čas na polhodiny, 
- poznať meracie prostriedky dĺžky, hmotnosti a objemu. 

3. OBSAH PREDMETU 

Žiaci pracujú s oborom prirodzených čísel do 100. V priebehu numerácie si osvojujú 

určovanie počtu počítaním po desiatich, určovanie pozičnej hodnoty číslice v čísle: jednotky, 

desiatky, stovky; rozklad čísla. 

Postupne sa preberajú tieto témy: 

Numerácia v obore do 100. 

Opakovanie a utvrdenie sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ 10. 

Pričítanie jednociferného čísla k dvojcifernému číslu bez prechodu cez základ 10 /50 + 

2/ vobore do 100. 

Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 /56 - 2/ 
v obore do 100. 
Počítanie s kalkulačkou. 
Manipulácia s peniazmi / spočítať eurá mince a bankovky, poznať centy 10, 20 a 50/. 
Určovanie času, poznávanie hodín. 
Vedieť vysvetliť pojmy 1 kus, 1 pár. 
Jednotky dĺžky 1m a 1 cm. 
Jednotka hmotnosti 1 kg, váženie na kilogramy. 
Jednotka objemu 1 l, meranie objemu na litre. 
Rysovanie čiar, meranie dĺžky. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Matematické vedomosti a zručnosti sa budujú podľa individuálnych schopností žiaka, 

systematicky sa uplatňuje zásada názornosti. Žiakov učíme využívať svoje matematické 

poznatky pri riešení praktických úloh. 

Na nácvik počtových výkonov využívame jednoduché situačné úlohy. 

Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou na 
rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka. 

Pri výučbe na  úvod  zaraďujeme  úlohu,  ktorú  má  už  žiak  osvojenú, ktorú  rád  vykonáva 

a úspešnosťou súčasne pôsobí motivujúco pre zvládnutie ďalších náročnejších úloh. 

 

Pri vyučovaní odporúčame použitie týchto metód: 
-motivačné – ide o stimulačné pôsobenie – rozprávkový príbeh, rozhovor, didaktickú hru, 

demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je potrebné žiakom 

demonštrovať na konkrétnych reálnych situáciách ako napr.  nakupovanie,  počítanie a 
sporenie peniazi, meranie , váženie, varenie a pod., 

- metódu viac násobného opakovanie informácie – v záujme vytvorenia pamäťovej stopy, 

pri vytváraní kvantitatívnej a priestorovej predstavy na základe názoru a manipulácie, 

- nadmerné zvýraznenie informácie spočíva v grafickom alebo hlasovom 

zvýraznení informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania, 

- metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie –  prostredníctvom 

konkrétnej manipulácie s reálnymi predmetmi z rôznych druhov materiálov a pohybových 

činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 



- metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u žiakov, 

- metódu intenzívnej spätnej väzby. 

- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov), 

- metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami (prezentácia s 

využitím dataprojektoru), 

- metóda individuálneho prístupu. 

a tieto didaktické formy: 
Skupinová forma práce (rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = kolektívnosť, zvýšenie 

humanizácie vyučovania) 
 

Individuálna/samostatná práca - žiak sa spolieha len na svoje vedomosti a schopnosti, 

žiak pracuje vlastným tempom (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 
Frontálna forma práce- práca s celou triedou. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica matematiky: pre 4.ročník variant A, Pracovný zošit, /pre žiaka/ 

pre 6. ročník variant A- určovanie času, 

pre 7. ročník variant A- práca s kalkulačkou Učebnica fyziky pre 7. ročník 

variant A- jednotky hmotnosti a objemu, 

didaktické prostriedky(kalkulačky, modely, makety, a magnetické obrázky konkrétnych 

predmetov, telies, peňazí a pod., drobné predmety, prírodný a odpadový materiál), rysovacie 

potreby, Internet. 

Učiteľ by si mal premyslieť a zvážiť, aké uč. pomôcky do vyučovania zaradí, koľko 

času venuje práci s pomôckami, a akú formu práce použije. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci si majú osvojiť : 

- numeráciu v obore do 100,/ jednotky, desiatky, stovky/, 

- pričítanie jednociferného čísla k dvojcifernému číslu bez prechodu cez základ 10 v obore do 

100, 

-odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 v obore do 

100, 

- sčítanie a odčítanie pomocou kalkulačky, 

- rozpoznať centy 10, 20, 50, spočítať celé eurá, 

- vedieť určiť celé hodiny a polhodiny na hodinách, prečítať čas na digitálnych hodinách, 

- vedieť správne určiť 1 kus a 1 pár, 

- rozdiel medzi jednotkami dĺžky 1m a 1 cm, 

- váženie na kilogramy, vedieť čo meriame v kg, 

-jednotku objemu 1 l, čo meriame v litroch, 
- čo je rysovanie, narysovať a odmerať dĺžku čiary, 

- uvedené poznatky aplikovať pri riešení jednoduchých slovných úloh na základe 

názoru, 

- riešiť jednoduché situačné úlohy, 

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, individuálne,  

skupinovo alebo hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie  v 



podobe pochvaly alebo formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku 

každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. 

Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy), schopnosť 

uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote), úroveň samostatnosti myslenia, 

presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa 

učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť  treba  to,  čo  žiak  vie.  Snaha  každého  učiteľa 

je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

         Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. 

         Spolu  4 hodiny  týždenne, 132  hodín ročne.  

 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne / 132 hodín ročne/ 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Matematika ako vyučovací predmet v ŠZŠ zameriava na formovanie pozitívneho vzťahu 

žiaka k objavovaniu a poznávaniu, prispieva k zvyšovaniu motivácie žiakov k učeniu 

a školskej práci vôbec. Jej cieľom je sprostredkovať žiakovi primeraným spôsobom 

matematickú dimenziu okolitého prostredia v kontexte celkového poznávania a porozumenia 

jeho vlastností a zákonitostí. Súčasťou matematického vyučovania je rozvíjanie kognitívnych 

funkcií, vnímania, predstavivosti, myslenia a reči, pamäti a pozornosti, ako i motorických 

zručností, úroveň ktorých determinuje učenie, teda spätne aj učenie sa matematiky. Žiak získava 

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 prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie 

žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam 

žiaka. Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok a 

vhodné učebné prostredie. Učivo musí byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú 

pre daného žiaka najprijateľnejšie. Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo 

učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 

Vyučovanie matematiky plní vzdelávaciu funkciu súvisiacu s osvojovaním si vedomosti, 

zručnosti a návykov, ale participuje významnou mierou i na komplexnom harmonickom rozvoji 

psychických procesov a vlastností osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím, a tým sa podieľa 

na výchovnej úlohe vyučovacieho procesu. 

 

2. CIELE PREDMETU 
 

Cieľom učebného predmetu matematika v 9.ročníku je naučiť žiakov tým poznatkom, 

ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a 

rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších 

poznatkov. Je potrebné sprostredkovať žiakovi primeraným spôsobom matematickú dimenziu 



okolitého prostredia v kontexte celkového poznávania a porozumenia jeho vlastnosti a 

zákonitostí. 

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

všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 poznať číselný rad do 100 a orientovať sa v ňom, 

 vedieť písomne pričítať a odčítať jednociferné číslo od dvojciferného v obore do 100 s 

prechodom cez základ 10 alebo pomocou kalkulačky, 

 pochopiť pojem párne a nepárne číslo, 

 vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, 

 vedieť pomenovať meracie prostriedky, 

 stimulovať priestorové a časové predstavy, názorné predstavy o prirodzenom čísle a 

matematických operáciách , 

 presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek a mentálne 

schopnosti) a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku, 

 na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore, 

 riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi 

matematikou a realitou, 

 vedieť určovať čas, 

 spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní 

schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače), 

 využívať osvojené vedomosti v reálnom živote, 

 podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, 
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, dôveru vo vlastné 
schopnosti a možnosti. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Žiaci pracujú s oborom prirodzených čísel do 100. V priebehu numerácie si osvojujú 

určovanie počtu počítaním po desiatich, určovanie pozičnej hodnoty číslice v čísle: jednotky, 

desiatky, stovky; rozklad čísla. 

Postupne sa preberajú tieto témy: 

 Sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 v 

obore do 100. 

 Sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10 v obore do 100. Príklady typu:  20 + 40 , 80 – 

30 , 35 + 20 , 73 – 30. 

 Písomné sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom cez 

základ 10 v obore do 100 ( alebo s pomocou kalkulačky). 

 Upevňovanie učiva o určovaní času (celé hodiny a polhodiny). 

 Manipulácia s peniazmi - počítanie s bankovkami a mincami. 

 Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

 Vysvetlenie pojmov – párne a nepárne čísla. 

 Praktické meranie (metre, centimetre, litre) a váženie (kilogramy). Polovica, štvrtina, 

tretina aj so zápisom ½, ¼, ⅓. 

 Využitie kalkulačky pri praktických úlohách. 

 Rysovanie čiar, meranie dĺžky. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

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 výučbe na úvod zaraďujeme úlohu, ktorú má už žiak osvojenú, 

ktorú rád vykonáva a úspešnosťou súčasne pôsobí motivujúco pre zvládnutie ďalších 

náročnejších úloh. 

Podmienkou úspešného učenia sa žiakov je získanie žiakov pre učebnú  činnosť  a to 

nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného 

poznatku, z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia. Vzhľadom k nízkej úrovni a 

individuálnej mozaike schopností, elementárnych matematických predstáv, vedomostí a 

spôsobilostí žiakov  ŠZŠ  je  nevyhnutné  uplatňovať  pri  ich vzdelávaní individuálny prístup, 

špecifické zásady a metódy, špeciálne vzdelávacie postupy zodpovedajúce ich 

vývinovým a osobnostným podmienkam  a facilitujúce  ich  učenie,  ale v zásade vychádzajúce 

z konceptu všeobecnej didaktiky. 

U žiakov sa postupne buduje pojem prirodzeného čísla, prezentuje sa podstata realizácie 

matematických operácií a riešenia algebraických výrazov, rovníc, nerovníc a slovných úloh, 

ktorých námet zodpovedá skúsenostiam a poznatkom z ostatných vyučovacích predmetov a z 

bežného života. Žiaci si osvojujú časové a priestorové predstavy a pojmy, rysovacie a meracie 

zručnosti a poznatky z geometrie. Tieto špecifické matematické znalosti a skúsenosti žiaci 

nadobúdajú v kontexte procesu celkového rozvíjania poznávacích procesov, motorických 

zručností a osobnosti žiaka, na základe jeho individuálnych potrieb a možností. 

Pri vyučovaní odporúčame použitie týchto metód: 

 diagnostické metódy,

 motivačné  –  ide  o  stimulačné  pôsobenie  –  rozprávkový  príbeh,  rozhovor, 

didaktickú hru, demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je 

potrebné žiakom demonštrovať na konkrétnych reálnych situáciách ako napr. 

nakupovanie, počítanie a sporenie peniazi, meranie , váženie, varenie a pod.,

 metódu viac násobného opakovanie informácie – v záujme vytvorenia  pamäťovej  

stopy, pri vytváraní kvantitatívnej a priestorovej predstavy na základe názoru a 

manipulácie,

 nadmerné zvýraznenie informácie spočíva v grafickom alebo hlasovom zvýraznení 

informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania,

 metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie – prostredníctvom 

konkrétnej manipulácie s reálnymi predmetmi z rôznych druhov materiálov

a pohybových činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 

 metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u žiakov,

 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach),

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov),

 metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami (prezentácia s 
využitím dataprojektoru),

 metóda individuálneho prístupu,

 metódu intenzívnej spätnej väzby. 

a týchto didaktických foriem:

 skupinová forma práce (rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = 
kolektívnosť, zvýšenie humanizácie vyučovania),

 individuálna/samostatná práca - žiak sa spolieha len na svoje vedomosti a 
schopnosti, žiak pracuje vlastným tempom (s pracovným listom, s počítačom, s 

internetom),

 frontálna forma práce- práca s celou triedou.

5. UČEBNÉ ZDROJE 
 

Učebnica matematiky: 

Matematika pre 4.ročník špeciálnych základných škôl (Rýglová, Bálint) 

Matematika pre 4.ročník špeciálnych základných škôl, PZ (Rýglová, Bálint) 



Matematika pre 6. ročník variant A- určovanie času, 

Matematika pre 7. ročník variant A- práca s kalkulačkou 

Hravé počty (Mgr. Eva Brestenská, Mgr. Viera Zorádová) 

Programy IKT: Matematika 1-4 

Učebnica fyziky pre 7. ročník variant A- jednotky hmotnosti a objemu, 

didaktické prostriedky(kalkulačky, modely, makety, a magnetické obrázky konkrétnych 

predmetov, telies, peňazí a pod., drobné predmety, prírodný a odpadový materiál), rysovacie 

potreby, Internet. 

Účinnými prostriedkami pre pochopenie matematického učiva sú učebné pomôcky. Učiteľ 

využíva učebné pomôcky tak, pri vytváraní matematických pojmov a objasňovaní súvislostí 

medzi nimi, ako aj pri upevňovaní učiva. Dbá o to, aby správne používali zásadu názornosti v 

závislosti od intelektovej úrovne triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je 

jedným z dôležitých konečných cieľov vyučovania matematiky. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci by si mali osvojiť: 

 základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 100, 

 sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 v 

obore do 100, 

 sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10 v obore do 100. Príklady typu:  20 + 40 , 80 – 30 

, 35 + 20 , 73 – 30, 

 písomné sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom cez 

základ 10 v obore do 100 ( alebo s pomocou kalkulačky), 

 upevňovanie učiva o určovaní času (celé hodiny a polhodiny), 

 manipuláciu s peniazmi - počítanie s bankovkami a mincami, 

 riešenie jednoduchých slovných úloh, 

 vysvetlenie pojmov – párne a nepárne čísla, 

 praktické meranie (metre, centimetre, litre) a váženie (kilogramy). Polovica, štvrtina, 

tretina aj so zápisom ½, ¼, ⅓, 

 využitie kalkulačky pri praktických úlohách, 

 rysovanie čiar, meranie dĺžky, 

 využívanie osvojených vedomosti v reálnom živote. 



7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných  výkonov  učiteľ  sa  má  riadiť 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho 

nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. Snaha každého 

učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo 

alebo hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie v podobe pochvaly 

alebo formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne, hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. 

        Spolu  4 hodiny  týždenne, 132  hodín ročne.  



 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne / 132 hodín ročne/ 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

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. 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 špeciálnej základnej školy i pri riešení rôznych 

problémov v ostatných vyučovacích predmetoch. 

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. 

Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam žiaka. 

Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok a vhodné 

učebné prostredie. Učivo je prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného 

žiaka najprijateľnejšie. Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale 

aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. Vyučovanie 

matematiky plní vzdelávaciu funkciu súvisiacu s osvojovaním si vedomostí, zručností 

a návykov, ale participuje významnou mierou i na komplexnom harmonickom rozvoji 

psychických procesov a vlastností osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím, a tým sa podieľa 

na výchovnej úlohe vyučovacieho procesu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele matematiky sú: 

 opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, 

 vedieť čítať a písať čísla v obore do 10, 

 vedieť písomne pričítať a odčítať jednociferné číslo od dvojciferného v obore do 100 s 

prechodom cez základ 10 alebo pomocou kalkulačky, 

 vedieť počítať do 1000 po stovkách, 

 vedieť používať jednoduchú kalkulačku pri výpočtoch v obore do 1000, 

 poznať základné jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu a času, 

 zvládnuť počtové výkony s peniazmi. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel písomne v obore do 100 

Písomné sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom cez základ 

10 v obore do 100 ( alebo s pomocou kalkulačky). 

Prirodzené čísla v obore do 1000 

Počítanie po stovkách. 
Čítanie písanie číslic, usporiadanie čísel. 

Číselná os, porovnávanie čísel, zápis pomocou znakov =, <, ˃. 



Sčítanie a odčítanie násobkov 100 v obore do 1000. 

Riešenie praktických príkladov a jednoduchých slovných úloh z praxe. 

 

Jednotky dĺžky a hmotnosti 

Jednotky dĺžky milimeter, kilometer - ich využitie v praxi. 

Jednotky hmotnosti gram, tona- ich využitie v praxi. 

Praktické meranie dĺžky, hmotnosti, objemu. 

 

Určovanie času 

Jednotka času minúta a jej využití v praxi, čítanie digitálneho zápisu 

Praktické meranie času. 

Určovanie času spresnosťou na polhodiny. 

 

Počtové výkony s peniazmi. 

Upevnenie geometrického učiva o rovinných a priestorových útvaroch. 

 

Zameriavame sa na praktické meranie dĺžky, hmotnosti, objemu a času. Žiakom vysvetlíme, kde 

sa môžu stretnúť spojmami milimeter, kilometer, gram, tona. Prakticky s nimi precvičujeme 

používanie budíka a digitálnych hodín. Počtové výkony s peniazmi uplatňujeme pri slovných 

úlohách s použitím platidiel a pri praktickom riešení príkladov pri nakupovaní.  

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Podmienkou úspešného učenia sa žiakov je získanie žiakov pre učebnú činnosť a to 

nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného 

poznatku, z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia. 

Vzhľadom k nízkej úrovni a individuálnej mozaike schopností, elementárnych matematických 

predstáv, vedomostí a spôsobilostí žiakov ŠZŠ je nevyhnutné uplatňovať pri ich vzdelávaní 

individuálny prístup, špecifické zásady a metódy, špeciálne vzdelávacie postupy zodpovedajúce 

ich vývinovým a osobnostným podmienkam a facilitujúce ich učenie, ale v zásade vychádzajúce 

z konceptu všeobecnej didaktiky. 

Účinnými prostriedkami pre pochopenie matematického učiva sú učebné pomôcky. Učiteľ 

využíva učebné pomôcky tak, pri vytváraní matematických pojmov a objasňovaní súvislostí 

medzi nimi, ako aj pri upevňovaní učiva. Dbá o to, aby správne používali zásadu názornosti 

v závislosti od intelektovej úrovne triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je 

jedným z dôležitých konečných cieľov vyučovania matematiky. 

 

Odporúčame použitie týchto metód 

 Motivačná metóda – ide o stimulačné pôsobenie – rozprávkový príbeh, rozhovor, 

didaktickú hru, demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je 

potrebné žiakom demonštrovať na konkrétnych reálnych situáciách ako napr. 

nakupovanie, počítanie a sporenie peňazí, meranie , váženie, varenie a pod. 

 Metóda viacnásobného opakovanie informácie – v záujme vytvorenia pamäťovej stopy, 

pri vytváraní kvantitatívnej a priestorovej predstavy na základe názoru a manipulácie. 

 Nadmerné zvýraznenie informácie spočíva v grafickom alebo hlasovom zvýraznení 

informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania. 

 Metóda zapojenia viacerých zmyslov do prijímania informácie – prostredníctvom 

konkrétnej   manipulácie    s reálnymi    predmetmi    z rôznych    druhov    materiálov    
a pohybových činnosti. 

 Metóda pozitívneho posilňovania a vytvárania pocitu úspešnosti u žiakov. 

 Metóda intenzívnej spätnej väzby. 

 Diagnostické metódy. 

 

a tieto didaktické formy: 

Skupinová forma práce (rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = kolektívnosť, 



zvýšenie humanizácie vyučovania) 

 Individuálna/samostatná práca - žiak sa spolieha len na svoje vedomosti a schopnosti, 

žiak pracuje vlastným tempom 

 Frontálna forma práce- práca s celou triedou 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice matematiky: 

Matematika pre 5.ročník ŠZŠ ( Melišková) a PZ 

Matematika pre 6. ročník ŠZŠ ( Melišková) a PZ- určovanie času, jednotky dĺžky mm, km 

Matematika pre 7. ročník ŠZŠ ( Melišková) - práca s kalkulačkou, telesá 

Programy IKT: Matematika 1-4 

Učebnica fyziky pre 7. ročník variant A- jednotky hmotnosti a objemu, 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci by si mali osvojiť: 

— Pracovať s aktuálnou menou - €, 

 

Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel písomne v obore do 100 

 základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 100, 

 sčitovanie jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom cez základ, 

Príklady typu: 46 + 7 46 

    7  

— odčítanie jednociferného čísla od násobkov desiatich, 

Príklady typu: 40 – 6 40 

- 6 

— odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla s prechodom cez základ, 

Príklady typy: 53 – 7 53 

- 7 

— sčítanie a odčítanie čísel, ktoré sú násobkom desiatich. 

Príklady typu: 36 + 50, 86 – 50 36 86 

50 - 50 

 

V závislosti od individuálnych schopností žiaka numerovať pomocou kalkulačky. 

 

Prirodzené čísla v obore do 1000 

 

— Počítanie po stovkách, 

 

— čítanie a písanie číslic, usporiadanie čísel v obore do 1000, 

 

— porovnávanie čísel v obore do 1000 ( zápis pomocou znakov =, <), 

 

— sčítanie násobkov 100 v obore do 1000, 

Príklady typu: 200 + 100 

 

— odčítanie násobkov 100 v obore do 1000, 

Príklady typu: 300 - 100riešenie 

praktických príkladov a jednoduchých 

slovných úloh z praxe. 



 

— V závislosti od individuálnych schopností žiaka numerovať pomocou kalkulačky. 

 

Jednotky dĺžky a hmotnosti 

 

— Jednotky dĺžky milimeter, kilometer, 

— jednotky hmotnosti gram, tona, 

— praktické meranie dĺžky, hmotnosti, objemu. 

 

Určovanie času 

 

— Jednotku času minúta a jej využití v praxi, 

— čítanie digitálneho zápisu času, 

— určovanie času s spresnosťou na polhodiny. 

 

— Rovinné a priestorové útvary v praxi. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných  výkonov  učiteľ  sa  má  riadiť 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho 

nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. Snaha každého 

učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo 

alebo hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie v podobe pochvaly 

alebo formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne, hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne.  

Časová dotácia spolu 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne. 

 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu informatika 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 

hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi s použitím IKT. 

V 7. ročníku variantu B sa budujú základy informatiky. Poslaním vyučovania 

informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník 

používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových systémoch. Žiaci si 

prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými počítačovými programami určenými 



pre výchovu, vzdelávanie a alternatívnu komunikáciu osvojujú obsluhu počítača na 

elementárnej užívateľskej úrovni primerane k ich individuálnym schopnostiam. Získané 

zručnosti im v praktickom živote uľahčia spôsob komunikácie. 
Tieto zručnosti žiaci upevňujú v medzipredmetových  vzťahoch  pri  práci  so  

špeciálnymi edukačnými programami, ktoré sú ľahko ovládateľné – jednou alebo dvoma 

klávesmi. Systematické základné vzdelanie v oblasti  informatiky  a  využitia  jej 

nástrojov  je  jedným z predpokladov  úspešnej  inklúzie, ktorá   zabezpečí rovnakú 

príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život aj osôb z mentálnym postihnutím. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov 

a techník pri práci s počítačom. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku a postihu 

žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových 

vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, 

slovenského jazyka. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre 

žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami 

vykonávanými na počítači. 

Vyučovanie má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné 

požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

- oboznámiť sa s počítačom, monitorom, myšou, klávesnicou, 

- vedieť zapnúť/ vypnúť počítač samostatne alebo s pomocou, 

- vedieť pracovať s myšou a klávesnicou samostatne alebo s pomocou, 

- oboznámiť sa s jednoduchými edukačnými programami a hrami. 

- zoznámiť sa so základnými možnosťami internetu, 

- ovládať zásady správneho sedenia pri počítači – dodržiavanie psycho-hygienických 

noriem, 

- ovládať bezpečnostné pravidla pri práci s elektrospotrebičmi. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Oboznámenie sa s počítačom: 

- poznávanie / pomenovanie jednotlivých častí počítačovej zostavy (PC, monitor, klávesnica, 

myš) 

- ovládanie klávesnice a myši samostatne, alebo s pomocou. 

Ovládanie jednoduchej hry: 

- pustenie / ukončenie hry samostatne alebo s pomocou. 

Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti: 

- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu 

- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora. 

Práca s edukačným programom: 

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, koordinácie pohybov 
- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné 
- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet. 

Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä: 

- riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

- motivácia, názorná ukážka, demonštrácia, prezentácia prác, počítačové didaktické hry, 

- vyhľadávanie informácií a materiálov, 



- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

- samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

- individuálny prístup 

- metóda optimálneho kódovania informácie 

- intenzívna spätná väzba 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

A. Blaho, Ľ. Salanci, M. Chalachánová, Ľ. Gabajová: Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ, 

Aitec, 2010 

M. Chalachánová, V kráľovstve počítačov (Pracovný zošit pre 1. stupeň) Bratislava, MAPA 

Slovakia Plus, s.r.o. 2008 

Program Drawing for Children, Logomotion 

Program Skicár 

Program Baltík 

Prezentácie v PowerPointe 

Pracovné listy vytvorené v Gimpe 

Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné) 

 

www.alik.cz 

www.rexik.zoznam.sk 

www.infovekacik.infovek.sk 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

- pracovať s počítačom, budú poznať základnú zostavu, periférie, vstupné a 

výstupné zariadenia, 

- pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby vedeli základne postupy pri práci 

s textom a jednoduchou prezentáciou, 

- prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí, 

- ukladať informácií do súboru (otvorenie, premenovanie, zrušenie, vytváranie 

priečinkov, ukladanie do priečinkov), 

- pracovať s textovým editorom, 

- pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, 

- zásady správneho sedenia pri počítači, 

 

Žiaci by sa mali oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote, pochopiť, že 

používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám, viesť k 

zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú. 

 
7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností 

(rysovanie, slovné úlohy), schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom 

živote, v slov. úl.), úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu 

vyjadrovania Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ  riadi  zásadou,  že  

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Žiakov postupne  vedieme,  aby sa  vedeli  ohodnotiť  sami,  ale 

http://www.alik.cz/
http://www.rexik.zoznam.sk/
http://www.infovekacik.infovek.sk/


aj svojho spolužiaka. Využívame motivačné, ústne a písomné hodnotenia. 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom 

prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v 7. ročníku 

je na 1. mieste slovné  hodnotenie  s  atribútmi:  pozitívnosti,  individuálneho  prístupu.  

Veľký dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie. 

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

 
 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne. 
 

 
 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Názov predmetu Informatika 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne / 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet informatka má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 

hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi s použitím IKT. 

Žiaci si prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými počítačovými programami 

určenými pre výchovu, vzdelávanie a alternatívnu komunikáciu osvojujú obsluhu 

počítača na elementárnej užívateľskej úrovni primerane k ich individuálnym 

schopnostiam. Získané zručnosti im v praktickom živote uľahčia spôsob komunikácie.  

Tieto zručnosti žiaci upevňujú v medzipredmetových vzťahoch pri  práci  so 

špeciálnymi edukačnými programami, ktoré sú ľahko ovládateľné – jednou alebo dvoma 

klávesmi. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia  jej 

nástrojov  je  jedným z predpokladov  úspešnej inklúzie, ktorá zabezpečí rovnakú 

príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život aj osôb z mentálnym postihnutím. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov 

a techník pri práci s počítačom. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku a postihu 

žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových 

vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, 

slovenského jazyka 

a prírodovedných predmetov. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených 

špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími 

činnosťami vykonávanými na počítači. Žiaci by sa mali oboznámiť s ukážkami 

využitia IKT v bežnom živote, pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a 

zvažujúci postoj k dostupným informáciám, viesť k zodpovednému používaniu 

interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú. 

Vyučovanie má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné 

požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

- Poznať počítač, monitor, myš, klávesnicu, 

- vedieť samostatne zapnúť/ vypnúť počítač, 

- vedieť pracovať s myšou a klávesnicou samostatne alebo s pomocou, 



- vedieť pracovať s jednoduchým edukačným programom a hrou. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Oboznámenie sa s počítačom: 

- poznávanie a pomenovanie jednotlivých častí počítačovej zostavy (PC, monitor, 

klávesnica, myš)-upevnenie doterajších vedomostí, 

- ovládanie klávesnice a myši samostatne, alebo s pomocou. 

Ovládanie jednoduchej hry: 

- pustenie a ukončenie hry samostatne alebo s pomocou. 

Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti: 

- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu, 

- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora. 

Práca s edukačným programom: 

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, koordinácie pohybov, 

- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné, 

- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
Žiaci pracujú s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia. Zdokonaľujú si jemnú 

motoriku. 

Prostredníctvom aplikácií, ktoré sú obsahom aj ovládaním primerané stupňu postihnutia žiakov, 

získavajú základné zručnosti v používaní počítača. Učíme ich ovládať tieto aplikácie pri kreslení, 
trénovaní počítania a písania. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 
žiakov pre daný predmet. 

Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä: 

- riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

- výklad učiteľa, 

- motivácia, názorná ukážka, demonštrácia, prezentácia prác, počítačové didaktické hry, 

- vyhľadávanie informácií a materiálov, 

- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 
- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

- prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru), 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov), 

- projektové, zážitkové vyučovanie, 

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

- samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

- individuálny prístup, 

- metóda optimálneho kódovania informácie, 

- intenzívna spätná väzba, 

- riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

A. Blaho, Ľ. Salanci, M. Chalachánová, Ľ. Gabajová: Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ, 

Aitec, 2010 

M. Chalachánová, V kráľovstve počítačov (Pracovný zošit pre 1. stupeň) Bratislava, MAPA 

Slovakia Plus, s.r.o. 2008 

Program Drawing for Children, Logomotion 

Program Skicár 

Program Baltík 

Prezentácie v PowerPointe 



Pracovné listy vytvorené v Gimpe 

Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné 

www.alik.cz 

www.rexik.zoznam.sk 

www.infovekacik.infovek.sk 

http://rexik.zoznam.sk/omalovanky/ 

http://www.psik-maxik.estranky.sk/stranka/omalovanky 

http://janoch.borec.cz/omal_online.html 

http://alik.idnes.cz/domecek.asp?idr=omalovanky 

http://www.omalovanky.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=20&Itemid= 

207 

http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_choose_tell.html# 

http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_transport.html http://www.kamaradske- 

hry.cz/hry-na-pocitaci/omalovanky/ 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiakvie: 

 vymenovať z akých základných častí sa skladá 

počítač, 

 samostatne zapnúť a vypnúť počítač, 

 pracovať s myšou, klávesnicou, 

 minimalizovať a  maximalizovať pracovné okno, zatvoriť  ho, 

 pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, 

 chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a 

jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla, 

 samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, 

 nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov, 

 učí sa rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné. Je 

oboznámený s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním, 

 zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti 

v nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu 

vyjadrovania Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ  riadi  zásadou,  že  

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Žiakov postupne  vedieme,  aby sa  vedeli  ohodnotiť  sami,  ale 

aj svojho spolužiaka. Využívame motivačné, ústne a písomné hodnotenia. 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada    

aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v 8. ročníku je na 

1. mieste slovné hodnotenie s atribútmi: pozitívnosti, individuálneho prístupu. Veľký dôraz 

kladieme na kladné a motivujúce  hodnotenie.  Na  konci  každého  klasifikačného  obdobia 

sú  žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

http://www.alik.cz/
http://www.rexik.zoznam.sk/
http://www.infovekacik.infovek.sk/
http://rexik.zoznam.sk/omalovanky/
http://www.psik-maxik.estranky.sk/stranka/omalovanky
http://janoch.borec.cz/omal_online.html
http://alik.idnes.cz/domecek.asp?idr=omalovanky
http://www.omalovanky.sk/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=category&amp;amp%3Bid=20&amp;amp%3BItemid=207
http://www.omalovanky.sk/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=category&amp;amp%3Bid=20&amp;amp%3BItemid=207
http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_choose_tell.html
http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_transport.html
http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_transport.html
http://www.kamaradske-hry.cz/hry-na-pocitaci/omalovanky/


1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne. 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne/ 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k vyjadrovaniu myšlienok a postupov 

a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok 

komunikácie. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných 

pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových 

systémoch. Žiaci si prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými počítačovými 

programami určenými pre výchovu, vzdelávanie a alternatívnu komunikáciu osvojujú obsluhu 

počítača na elementárnej užívateľskej úrovni primerane k ich individuálnym schopnostiam. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov je jedným z 

predpokladov úspešnej inklúzie, ktorá zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a 

plnohodnotný život aj osôb z mentálnym postihnutím. 

Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné 

zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych 

aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského jazyka, získavajú vedomosti za 

podpory edukačných programov a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych 

grafických editoroch. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je zoznámiť sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom 

živote, získať základné zručnosti v používaní počítača primerane individuálnym schopnostiam 

žiaka s mentálnym postihnutím. Najvhodnejšie sa  javí  využitie  programov  určených  

špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami 

vykonávanými na počítači. Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na 

pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. 

Vyučovanie má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné 

požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 vedieť pracovať s myšou a klávesnicou samostatne alebo s pomocou, 

 vedieť pracovať s jednoduchým edukačným programom a hrou, 

 poznať základné možnosti internetu, 

 prijať a poslať e-mail, 

 rozširovať svoje zručnosti v grafickom editore používaním ďalších nástrojov, 

 ovládať zásady správneho sedenia pri počítači – dodržiavanie psycho-hygienických 

noriem, 

 ovládať bezpečnostné pravidla pri práci s elektrospotrebičmi. 

Žiaci by sa mali oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote, pochopiť, že používanie 

IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám, viesť k zodpovednému 

používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú. 

3. OBSAH PREDMETU 



Žiaci by sa mali naučiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby: 

 vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických 

informácií, 

 pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie 
farieb a obrázkov), 

 vedeli pracovať s elektronickou poštou, 

 pochopili spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, 

 uvedomovali bezpečnostné riziká pri práci s internetom, 

 sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote. 
 

V predmete informatika v 9.ročníku sa zameriavame na tieto okruhy: 

 Ovládanie klávesnice a myši samostatne alebo s pomocou, poznávanie tlačiarne a jej 

funkcie. 

 Ovládanie jednoduchej hry: - pustenie a ukončenie hry samostatne alebo s pomocou. 

 Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti: 

- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu- používanie nástroja výplň a výber 

farby, tvary, 

- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora,- používanie nástroja otáčanie, zmena 

veľkosti obrázka. 

 Práca v textovom editore: 

- orientácia na klávesnici v poli písmen a číslic, poznávanie funkcie klávesov Enter a 

Backspace. 

 Práca s edukačným programom: 

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, jemnej motoriky, koordinácie pohybov, 
- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné, 

- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet. 

Žiaci pracujú samostatne alebo s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia. 

Upevňujeme orientáciu vpravo – vľavo. Vopred pripravený obrázok z geometrických tvarov 

žiaci vyfarbujú pomocou nástroja výplň a výber farby, neskôr učíme žiakov tvoriť obrázok 

pomocou geometrických tvarov, zároveň tvary pomenujú, spočítajú – uplatňujeme využívanie 

medzipredmetových vzťahov. V textovom editore sa učia napísať svoje meno, priezvisko a 

adresu samostatne alebo s pomocou. 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Špeciálne metódy: 

 nadmerné zvýrazňovanie informácii (motivácia, názorná ukážka, demonštrácia, 
prezentácia prác, počítačové didaktické hry), 

 viacnásobné opakovanie (práca s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

 algoritmizácia obsahu vzdelávania, 

 intenzívnej spätnej väzby, 

 zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii, 

 motivačné metódy, 

 fixačné metódy, 

 projektové vyučovanie,práca s výukovými programami PC, 

 demonštračné metódy. 

Formy: 

 individuálna forma vzdelávania, 



 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 samostatná práca . 

Podľa individuálnych možností jednotlivých žiakov používame programy, ktoré sú ľahko 

ovládateľné. Napríklad edukačné programy: Altík, Altíkove úlohy, Brepta, Méďa – farby a 

tvary, Méďa a obrázky, Méďa počíta, Pasívne sledovanie – klikaj a sleduj, Catchme – program 

určený na nácvik ovládania štandardnej i alternatívnej počítačovej myši; Cirkus šaška Tomáša a 

iné. 

Žiaci pracujú s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

A. Blaho, Ľ. Salanci, M. Chalachánová, Ľ. Gabajová: Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ, 

Aitec, 2010 

M. Chalachánová, V kráľovstve počítačov (Pracovný zošit pre 1. stupeň) Bratislava, MAPA 

Slovakia Plus, s.r.o. 2008 

Program Drawing for Children, Logomotion 

Program Skicár 

Program Baltík 

Prezentácie v PowerPointe 

Pracovné listy vytvorené v Gimpe 

Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné) 

www.alik.cz 

www.rexik.zoznam.sk 

www.infovekacik.infovek.sk 

http://www.psik-maxik.estranky.sk/stranka/omalovanky 

http://janoch.borec.cz/omal_online.html 

http://alik.idnes.cz/domecek.asp?idr=omalovanky 

http://www.omalovanky.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=20&Itemid= 

207 

http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_choose_tell.html# 

http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_transport.html 

http://www.kamaradske-hry.cz/hry-na-pocitaci/omalovanky/ 

Demonštračné pomôcky a IKT budú využívané podľa možností školy. Učebné zdroje 

predstavujú informácie pre žiakov, ich motivácie, získavanie, upevňovanie vedomostí,  

zručností a postojov. Môžu nimi byť rôzne učebnice, odborné časopisy, náučné slovníky, 

materiálno – technické a didaktické prostriedky, internet, … 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa oboznamujú s prostredím jednoduchého grafického editora pri kreslení obrázkov, 

samostatne, ale aj podľa návodu kreslia obrázky, učia sa ich ukladať a otvoriť. Orientujú sa v 

jednoduchých hrách. S pomocou učiteľa sa učia založiť si vlastnú e-mailovú schránku, posielať 

a prijímať e-maily, používať jednoduché zásady ich písania. Rozpoznávajú vhodné detské 

webové stránky – vzdelávacie, zábavné i náučné. Učia sa písať v správnom tvare internetovú 

adresu webovej stránky. Učia sa pracovať v prostredí jednoduchého textového editora a 

upravovať text. Ovládajú zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu. 

 

 žiak vie používať získané informácie v bežnom živote, 

 vie správne a vhodne zareagovať v rôznych situáciách, 

 vie využiť svoj vlastný názor a zrealizovať ho, 

 dokáže využiť svoju kreativitu, skúša nové nápady, 

 objavuje radosť a uspokojenie z dobre vykonanej práce, 

 dokáže začať riešiť problematické úlohy, 

http://www.alik.cz/
http://www.rexik.zoznam.sk/
http://www.infovekacik.infovek.sk/
http://www.psik-maxik.estranky.sk/stranka/omalovanky
http://janoch.borec.cz/omal_online.html
http://alik.idnes.cz/domecek.asp?idr=omalovanky
http://www.omalovanky.sk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=20&amp;Itemid
http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_choose_tell.html
http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_transport.html
http://www.kamaradske-hry.cz/hry-na-pocitaci/omalovanky/


 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 vie používať vyučovacie programy. 

 má záujem o poznávanie seba, ostatných ľudí, reality v ktorej žije, spoločnosti a prírody, 

 zaujíma sa o nové veci, 

 dokáže spontánne vyjadrovať emócie, 

 je schopný odhadnúť pocity ostatných a brať ich do úvahy. 

 vie prispôsobiť svoje správanie, akceptuje druhých ľudí, 

 vie pracovať samostatne, 

 dokáže spolupracovať na spoločnej úlohe v skupine, 

 dokáže počúvať a akceptovať potreby a záujmy iných ľudí, 

 má úctu k živým a neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje, 

 vie rozoznať problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov učiteľ sa má  riadiť  

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho 

nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. Snaha každého 

učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému  žiakovi  individuálne,  hodnotíme  každého  podľa  

jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností  

(rysovanie, slovné úlohy), schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v  bežnom  

živote, v slov. úl.), úroveň samostatnosti myslenia, presnosť  a výstižnosť  spôsobu 

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

spolužiaka. Využívame motivačné, ústne a písomné hodnotenia. 

Učiteľ posudzuje učebné  výsledky  žiaka  objektívne  a  primerane  náročne,  pričom prihliada 

aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v 9. ročníku je na 1. 

mieste slovné hodnotenie s atribútmi: pozitívnosti, individuálneho prístupu. Veľký dôraz 

kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie. 

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

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne / 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 
 

Predmet informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 

hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi s použitím IKT.  Žiaci si 

prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými počítačovými programami určenými 

pre výchovu, vzdelávanie a alternatívnu komunikáciu osvojujú obsluhu počítača na 

elementárnej užívateľskej úrovni primerane k ich individuálnym schopnostiam.  Získané 



zručnosti im v praktickom živote uľahčia spôsob komunikácie. 

V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú 

zákldné učivo z matematiky, slovenského jazyka, získavajú vedomosti za podpory 

edukačných programov a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických 

editoroch. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky  a  využitia  jej  

nástrojov je jedným z predpokladov úspešnej inklúzie, ktorá zabezpečí  rovnakú 

príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život aj osôb z mentálnym postihnutím. 

 

2. CIELE PREDMETU 
 

Cieľom informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník pri 

práci s počítačom. Žiaci by sa mali oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote, 

pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným 

informáciám, viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, 

ktoré sa tu nachádzajú. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre 

žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými 

na počítači. Vyučovanie má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery  

a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 Vedieť pracovať s myšou a klávesnicou samostatne alebo s pomocou, 

 vedieť pracovať s jednoduchým edukačným programom a hrou, 

 rozširovať svoje zručnosti v grafickom editore používaním ďalších nástrojov, 

 vedieť pracovať v textovom editore s pomocou. 

 

3. OBSAH PREDMETU 
 

Ovládanie klávesnice a myši samostatne alebo s pomocou, poznávanie tlačiarne a jej 

funkcie. 

 

Ovládanie jednoduchej hry: 

-spustenie a ukončenie hry samostatne alebo s pomocou. 

 

Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti: 

- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu, používanie nástroja výplň a výber 

farby, tvary, veľkosť čiary 

- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora, používanie nástroja otáčanie, zmena 

veľkosti obrázka, prilepenie. 

 

Práca v textovom editore: 

-orientácia na klávesnici v poli písmen a číslic, poznávanie funkcie klávesov Shift, Enter, 

Backspace a Escape. 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT: 

-detské webové stránky (obrázky, rozprávky, detské filmy, hudba).Práca s edukačným programom:  

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, jemnej motoriky, koordinácie pohybov 
- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné 

-pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu. 

 

Žiaci sa zdokonaľujú v zručnosti písania v textovom editore, využívajú ďalšie klávesy, pracujú 

samostatne alebo s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia. V textovom editore sa 

učia vytvoriť menovky svojich spolužiakov, ktoré dotvárajú na hodine výtvarnej výchovy, 

prípadne menovky na darčeky pre svojich rodičov a pod. 
 



4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Žiaci pracujú s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia. Zdokonaľujú si 

jemnú motoriku. 
Prostredníctvom aplikácií, ktoré sú obsahom aj ovládaním primerané stupňu postihnutia 
žiakov, získavajú základné zručnosti v používaní počítača. Učíme ich ovládať tieto aplikácie 
pri kreslení, trénovaní počítania a písania. 
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet. 

Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 výklad učiteľa, 

 motivácia, názorná ukážka, demonštrácia, prezentácia prác, počítačové didaktické hry, 

 vyhľadávanie informácií a materiálov, 

 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru), 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov), 

 projektové, zážitkové vyučovanie, 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 metóda optimálneho kódovania informácie, 

 intenzívna spätná väzba, 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov). 

Formy: 

 individuálna forma vzdelávania, 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

 samostatná práca . 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

A. Blaho, Ľ. Salanci, M. Chalachánová, Ľ. Gabajová: Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ, 

Aitec, 2010 

M. Chalachánová, V kráľovstve počítačov (Pracovný zošit pre 1. stupeň) Bratislava, MAPA 

Slovakia Plus, s.r.o. 2008 

Program Drawing for Children, Logomotion 

Program Skicár 

Program Baltík 

Prezentácie v PowerPointe 

Pracovné listy vytvorené v Gimpe 

Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné 

www.alik.cz www.rexik.zoznam.sk www.infovekacik.infovek.sk 

http://rexik.zoznam.sk/omalovanky/ 

http://www.psik-maxik.estranky.sk/stranka/omalovanky 

http://janoch.borec.cz/omal_online.html 

http://alik.idnes.cz/domecek.asp?idr=omalovanky 

http://www.omalovanky.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=20&Itemid= 

207 

http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_choose_tell.html# 

http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_transport.htmlhttp://www.kamaradske-  

hry.cz/hry-na-pocitaci/omalovanky 
 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

http://www.alik.cz/
http://www.alik.cz/
http://www.infovekacik.infovek.sk/
http://rexik.zoznam.sk/omalovanky/
http://www.psik-maxik.estranky.sk/stranka/omalovanky
http://janoch.borec.cz/omal_online.html
http://alik.idnes.cz/domecek.asp?idr=omalovanky
http://www.omalovanky.sk/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=category&amp;amp%3Bid=20&amp;amp%3BItemid=207
http://www.omalovanky.sk/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=category&amp;amp%3Bid=20&amp;amp%3BItemid=207
http://helpkidzlearn.com/creative/colour_in_choose_tell.html


Žiak vie: ( s prihliadnutím na individuálne schopnosti žiaka) 

 pracovať myšou a klávesnicou, 

 sa orientovať na klávesnici v poli písmen a číslic, pozná funkcie klávesov Shift, Enter, 

Backspace a Escape. 

 spustiť a ukončiť hry samostatne alebo s pomocou, 

 kresliť vlastné obrázky, obrázky podľa návodu, používať nástroje výplň a výber farby, 

tvary, veľkosť čiary, 

 kresliť voľnou rukou i s použitím nástrojov editora, používať nástroj otáčanie, zmena 

veľkosti obrázka, prilepenie, 

 pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a 

klávesnicou, 

 učí sa rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, 

náučné. Je oboznámený s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s 

erotickým zameraním, 

 zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu. 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti 

v nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu 

vyjadrovania Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ  riadi  zásadou,  že  

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Žiakov postupne  vedieme,  aby sa  vedeli  ohodnotiť  sami,  ale 

aj svojho spolužiaka. Využívame motivačné, ústne a písomné hodnotenia. 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada    

aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v 8. ročníku je na 

1. mieste slovné hodnotenie s atribútmi: pozitívnosti, individuálneho prístupu. Veľký dôraz 

kladieme na kladné a motivujúce  hodnotenie.  Na  konci  každého  klasifikačného  obdobia 

sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Názov predmetu Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín za rok 

Ročník prvý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a 

spoločnosti na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat 

a ľudí. 



Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy 

medzi nimi a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti  slovom,  usporiadaním,  kresbou, 

alebo akýmkoľvek spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a  

neživej prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať 

zákonitosti zmien v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu  o  

tom, ako prírodné zmeny ovplyvňujú činnosti ľudí. 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. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho 

najbližším okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa  so 

základnými pravidlami bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov  a  cyklistov.  

Žiaci sa systematicky  pripravujú  na aktívnu  účasť  v cestnej premávke.  Upevňujú 

si základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné individuálne pre každého žiaka 

citlivo zvážiť výber vhodných metód, foriem,  didaktických  prostriedkov  a 

pomôcok, vhodnú formu motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na 

vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na jednoduché kroky, formu  a  mieru 

pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym množstvom stimulov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom vecného 

učenia je: 

- poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť 
manipuláciou s predmetmi, slovne, kresbou, pohybom, 

 spoznávať a pomenovať predmety a činnosti, s ktorými sa žiaci 

stretávajú v triede a v škole, 

 vedieť  sa  orientovať  v triede, 

 poznať  mená  ročných období, 

 poznať mená dní v týždni, 

 uvedomovať si premenlivosť počasia, 

 poznať niektoré rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 

 vedieť šetrne zaobchádzať s pomôckami, nepoškodzovať zariadenie triedy, 

 osvojiť si základné pravidlá správnej životosprávy a kultúrneho správania. 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsah predmetu je v 1. ročníku rozdelený do 7 tematických okruhov. 

1. Trieda, škola a okolie školy 

2. Orientácia v čase 

3. Príroda 

4. Starostlivosť o zdravie 

5. Bezpečnosť cestnej premávky 

6. Obchod 

7. Domov a rodina 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, klásť 

dôraz na zopakovanie už skôr osvojených vedomostí žiakov, dodržiavať pedagogicko- 

psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 



- informačno – receptívna metóda , 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 
- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná  metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu , 
- metóda demonštrovania a pozorovania, 
- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 
Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané  vo  vyučovacom  procese:  odborná  literatúra,  Pracovné  listy 

k zmyslovej výchove v ŠZŠ, SPN Bratislava, detské časopisy, nástenné obrazy, fotografie, 

modely, stavebnice, relácie v školskom rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

Trieda, škola a okolie školy – Pomôcky a zariadenie triedy. Školské potreby a hračky. 

Poznanie svojho mena, priezviska, meno svojho učiteľa a mená spolužiakov. Rozlíšenie 

vyučovacej hodiny a prestávky. 

Základné návyky slušného správania – pozdravenie, poprosenie, poďakovanie. Poznávanie 

najbližšieho okolia školy. 

 

Orientácia v čase – Porozumenie časovým údajom a vzťahom: deň–noc, ráno–večer, dnes– 

zajtra, teraz–potom, určenie dní v týždni. 

 

Príroda 

Pozorovanie zmien v prírode a počasia. Pomenovanie ročných období s použitím obrázkov: 

jar, leto, jeseň, zima. Osvojovanie základných pojmov umožňujúcich poznať sledované 

predmety a javy: teplo, zima, slnko, vietor, dážď, sneh, mráz. 

 Z vieratá v prír ode – domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, 

kôň. Voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, líška. Vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, 

včela, mucha, lienka, sýkorka. 

Rastliny v prír ode – kvety: ruža, tulipán a iné. Stromy: hruška, jabloň, slivka, 

čerešňa, marhuľa, broskyňa, ich plody. Kríky: maliny, ríbezle. 
 

Starostlivosť o zdravie – Vnímanie a poznávanie jednotlivých častí ľudského tela: hlava, 

krk, ruky, nohy. Zdravie, choroba, lieky, lekár. Základné hygienické návyky, význam pre 

zdravie. Význam zdravej výživy pre zdravie. Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty 

prostredia. 

 

Bezpečnosť cestnej premávky – Chôdza po chodníku. Prechádzanie cez cestu, prechod pre 



chodcov, semafory. Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní. 
 

Obchod – Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – 

globálnou metódou. Poznávanie rozličného tovaru, najmä potravín: ovocia, zeleniny. 

Poznávanie mincí. Zameranie sa na správanie v obchode. 

 

Domov a rodina – Rodičia, súrodenci – ich mená. Vzťahy medzi členmi rodiny. 

Pomenovanie časti bytu: kuchyňa, izba, kúpeľňa, WC a iné. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, a praktickou formou, individuálne, 

skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme 

každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí,  činností, 

schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť  

a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú 

žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Názov predmetu Vecné učenie 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín za rok 

Ročník druhý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a 

spoločnosti na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a 

ľudí. 

Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi 

nimi a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo 

akýmkoľvek spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti 

zmien v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné 

zmeny ovplyvňujú činnosti ľudí. 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. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s  jeho 

najbližším okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa so základnými 



pravidlami bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a  cyklistov.  Žiaci  sa 

systematicky pripravujú na aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné 

návyky nevyhnutné na ochranu zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné individuálne pre každého žiaka citlivo 

zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú 

formu motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru  

členenia úlohy na jednoduché kroky,  formu  a mieru  pomoci,  vhodné  učebné  

prostredie s optimálnym množstvom stimulov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom vecného učenia je: 

- poznať priestorové pojmy a vzťahy, 

- vedieť sa orientovať v triede a v školskej budove, 

- vedieť pomenovať predmety a činnosti, s ktorými sa žiaci stretávajú, 

- poznať názvy ročných období, 

- osvojiť si názvy dní v týždni, 

- oboznamovať sa so zásadami osobnej hygieny a kultúrneho správania, 

- poznať niektoré rastliny a zvieratá. 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsah predmetu je v 2. ročníku rozdelený do 7 tematických okruhov. 

1. Trieda, škola a okolie školy 

2. Orientácia v čase 

3. Príroda 

4. Starostlivosť o zdravie 

5. Bezpečnosť cestnej premávky 

6. Obchod 

7. Domov a rodina 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, klásť 

dôraz na zopakovanie už skôr osvojených vedomostí žiakov, dodržiavať pedagogicko- 

psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda , 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 
- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná  metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu , 
- metóda demonštrovania a pozorovania, 

- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 
Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 



-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: odborná literatúra, Pracovné listy k 

zmyslovej výchove v ŠZŠ, SPN Bratislava, detské časopisy, nástenné obrazy,  fotografie,  

modely, stavebnice, relácie v školskom rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

Trieda,  škola  a okolie  školy  – Predstavovanie sa, pozdravenie, poďakovanie, prosba. 

Poznávanie mena a priezviska  svojho učiteľa, mená  spolužiakov, označenie triedy. 

Pomenovanie  zariadenia triedy, rozlišovanie školských potrieb a  hračiek. Rozlišovanie 
vyučovacej hodiny a prestávky. Uvedomovanie si rozdielu v požiadavkách na správanie počas 

vyučovania a cez prestávku. Orientácia v budove školy. Poznávanie najbližšieho okolia školy 

podľa miestnych podmienok. 

Orientácia v čase – Porozumieť časovým údajom deň – noc, ráno – večer, teraz – potom, dnes – zajtra. 

Určovanie dní v týždni. 

Príroda – Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia.  Osvojovanie  základných  pojmov  

teplo, zima, mráz, slnko, vietor, dážď, sneh, ľad na základe konkrétneho vnímania, potom s 

použitím obrázkov, na záver spájanie niekoľkých pojmov na základe asociácií. Pomenovanie 

ročných období s použitím obrázkov. Spresňovanie predstavy o ročných obdobiach. 

Zvieratávprírode – pomenovanie zvierat a ich triedenie. Domáce zvieratá: pes, mačka, krava, 

koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň a ich mláďatá. Voľne žijúce zvieratá: myš, jež,  medveď, 

líška. Vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka. 

Rastliny v prírode – rozlišovanie pojmov kvet, strom, ker. Poznávanie rastlín. Kvety: ruža, 

tulipán, snežienka, fialka. Stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa,  

poznávanie ich plodov. Poznávať ovocie podľa tvaru, chuti a vône. Kry: maliny, ríbezle. 

Starostlivosť o zdravie – Poznávanie a pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela: hlava,  

krk, ruky, nohy. Poznávanie častí tváre: oči, nos, ústa, uši. Zdravie a choroba:  bolesť  hlavy, 

hrdla, teplota, návšteva lekára, lieky. Osobná hygiena: umývanie rúk, čistenie zubov, česanie. 

Zdravá výživa a jej význam. Čo jeme. Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty. Ochrana 

pred slnkom a mrazom. 

Bezpečnosť cestnej premávky – Bezpečnosť chodcov. Chôdza po chodníku. Bezpečné 

prechádzanie cez cestu po vyznačenom priechode pre  chodcov.  Semafor:  červená  –  stoj,  

zelená – choď. Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní. 

Obchod – Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – 

globálnou metódou. Hra na obchod. Poznávanie a pomenovanie tvaru: ovocie, zelenina, chlieb, 

pečivo, mlieko. Pojem peniaze, poznávanie mincí. Pravidlá správania sa v obchode. 

Domov a rodina – Rodičia, súrodenci – ich  mená.  Najbližší  príbuzní  –  stará  mama,  starý 

otec. Vzťahy medzi členmi rodiny. Náš byt. Pomenovanie častí bytu – kuchyňa, detská izba, 

obývačka, kúpeľňa, WC, balkón. Zariadenie bytu – poznávanie a pomenovanie častí nábytku. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, a praktickou formou, individuálne, 

skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme  

každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť 

uplatniť vedomosti v nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť 



spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že 

zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa  je  pozitívne  hodnotenie 

(nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu VECNÉ UĆENIE 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne/ 

Ročník tretí 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti na 

základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí. 

Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi a 

vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom,  usporiadaním,  kresbou,  alebo  akýmkoľvek 

spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými  črtami  živej  a  neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien v 

prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. 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. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa so základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na 

aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu 

zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné individuálne pre každého žiaka citlivo zvážiť 

výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a  pomôcok,  vhodnú  formu  

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduché kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym množstvom 

stimulov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom vecného učenia je: 

- poznať priestorové pojmy a vzťahy, 

- vedieť sa orientovať v triede a v školskej budove, 

- vedieť pomenovať predmety a činnosti, s ktorými sa žiaci stretávajú, 

- poznať názvy ročných období, 

- osvojiť si názvy dní v týždni, 

- oboznamovať sa so zásadami osobnej hygieny a kultúrneho správania, 

- poznať niektoré rastliny a zvieratá. 

 

3. OBSAH PREDMETU 



Obsahom predmetu vecné učenie je: 

 

Trieda, škola a okolie školy 
Upevnenie spoločenských návykov - predstavenie sa, pozdravenie, prosba a poďakovanie. 

Poznávanie mena a priezviska svojho učiteľa, mená spolužiakov, označenie triedy. Pomenovanie 

zariadenia triedy, pomenovanie školských potrieb. Rozlišovanie vyučovacej hodiny a prestávky. 
Osvojovanie návyku ticho si sadať a vstávať, hlásiť sa o slovo, usporiadať si pomôcky, udržiavať 

poriadok v lavici. 

 

Orientácia v budove školy – umiestnenie triedy, šatne, telocvične, jedálne, toalety. Poznávanie 

najbliţšieho okolia školy podľa miestnych podmienok. 

 

Orientácia v čase Porozumieť časovým údajom deň – noc, ráno – poludnie - večer, teraz – potom 

- neskôr, dnes – zajtra. Určovanie dní v týţdni. Pracovné dni, voľné dni. Kalendár. 

-  

- Príroda Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia. Kalendár prírody. Utvrdenie základných 

pojmov: teplo, zima, mráz, slnko, vietor, dáţď, sneh, ľad s pouţitím obrázkov. Pomenovanie 

ročných období s pouţitím obrázkov. Spresňovanie predstavy o ročných obdobiach. Zvieratá v 

prírode Pomenovanie zvierat a ich triedenie. Poznávanie zvierat v skutočnosti, na obrázku, CD a 

video. Ďalšie domáce zvieratá: kačka, morka. Ďalšie voľne žijúce zvieratá: bažant, žaba. Vtáky a 

hmyz: vrana, vrabec, osa. 

Počúvanie krátkych poviedok o zvieratkách. 

Rastliny v prírode Rozlišovanie pojmov kvet, strom, ker. Poznávanie rastlín. Ďalšie kvety: 

narcis, púpava. Ďalšie stromy: višňa, orech, poznávanie ich plodov. Záhradné kry: ríbezle, 

egreše, vinič hroznorodý. 

 

Starostlivosť o zdravie Poznávanie a pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela : hlava, krk, 

trup, ruky, nohy. Poznávanie častí tváre: oči, nos, ústa, uši, jazyk, zuby, vlasy.  

Ruka: dlaň, prsty, palec. Osobná hygiena: umývanie rúk pred jedlom, po pouţití WC, čistenie 

zubov, česanie, čistenie 

nosa. 

Umývanie ovocia a zeleniny pred konzumáciou. Jedovaté rastliny, huby. Ochrana pred 

otravou. 

 

Bezpečnosť cestnej premávky Bezpečnosť chodcov. Chôdza po chodníku. Bezpečné 

prechádzanie vozovky. Semafor: červená – stoj, zelená –choď. Dopravná značka: prechod pre 

chodcov. Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní. 

 

Obchod Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – globálnou 

metódou. Hra na obchod. Poznávanie a pomenovanie tovaru: ovocie, zelenina, chlieb, pečivo, 

mlieko, mäso, saláma, vajcia. Pojem peniaze, rozoznávanie mincí 1 €, 2 €. Poznávanie bankovky 5  

€. Pravidlá správania sa v obchode. 

 

Domov a rodina Najbližší príbuzní – stará mama, starý otec, strýko, teta. Náš byt. 

Pomenovanie častí bytu - kuchyňa, detská izba, obývačka, kúpeľňa, WC, balkón. 

Kuchyňa – vybavenie kuchyne kuchynským riadom. 

Praktická manipulácia s predmetmi a obrázkami predmetov. 
 

Učivo je usporiadané tak, aby nadväzovalo na poznatky z druhého ročníka a tie sa u ţiakov 

upevnili. V učive o zvieratách a rastlinách v prírode najprv upevníme učivo z druhého ročníka 

(myš, jeţ, medveď líška, drozd, lastovička a iné; rastliny – ruža, tulipán, snežienka, fialka, hruška, 

jabloň a iné), aţ potom preberáme nové učivo. 

Vedieme ich k osvojeniu si základných spoločenských, pracovných a hygienických návykov. Na 

základe pozorovania zmien v ţivote rastlín, zvierat a ľudí sa spresňuje predstava ţiakov o roku a 

ročných obdobiach. V hre na obchod sa učia správaniu pri nakupovaní. 



Zmyslovým vnímaním a činnosťou s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a s 

vyobrazenými materiálmi sa ţiaci učia chápať význam vecí, ich vlastností, vzájomné vzťahy a 

súvislosti medzi nimi. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, klásť dôraz na 

zopakovanie už skôr osvojených vedomostí žiakov, dodržiavať pedagogicko- psychologické 

vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda , 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 
- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu , 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 
- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: odborná literatúra, Pracovné listy 

k zmyslovej výchove v ŠZŠ, SPN Bratislava, detské časopisy, nástenné obrazy, fotografie, 

modely, stavebnice, relácie v školskom rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

Rozoznať pojmy: 

Trieda, škola a okolie školy – Predstavovanie sa, pozdravenie, poďakovanie, prosba. 

Poznávanie mena a priezviska svojho učiteľa, mená spolužiakov, označenie triedy. Pomenovanie 

zariadenia triedy, rozlišovanie školských potrieb a hračiek. Rozlišovanie vyučovacej hodiny a 

prestávky. Uvedomovanie si rozdielu v požiadavkách na správanie počas vyučovania a cez 

prestávku. Orientácia v budove školy. Poznávanie najbližšieho okolia školy podľa miestnych 

podmienok. 

Orientácia v čase – Porozumieť časovým údajom deň – noc, ráno – večer, teraz – potom, dnes 

– zajtra. Určovanie dní v týždni. 

Príroda – Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia. Osvojovanie základných pojmov 

teplo, zima, mráz, slnko, vietor, dážď, sneh, ľad na základe konkrétneho vnímania, potom s 

použitím obrázkov, na záver spájanie niekoľkých pojmov na základe asociácií. Pomenovanie 

ročných období s použitím obrázkov. Spresňovanie predstavy o ročných obdobiach. 

Zvieratá v prírode – pomenovanie zvierat a ich triedenie. 



 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, a praktickou formou, individuálne, 

skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého 

podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť 

vedomosti v nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu 

vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a 

hodnotiť  treba to,  čo žiak vie.  Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom     

a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne/ 

Ročník štvrtý 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie   – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti na 

základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí. 

Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi a 

vedia vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek spôsobom 

prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Z prírodovednej oblasti žiaci pozorujú zmeny v prírode a  zmeny  počasia.  Spoznávajú  

kalendár prírody, ročné obdobia a rozlišujú situácie v prírode podľa ročných období. Žiaci sa 

učia porozumieť časovým údajom, porovnávajú časové jednotky, v kalendári spoznávajú 

pracovné a voľné dni. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci prostredie triedy, areálu školy  a  jeho 

najbližšieho okolia, prehlbujú si poznatky o ľudskom tele, jeho častiach, utvrdzujú si základné 

hygienické návyky. Žiaci sa oboznamujú s fungovaním obchodu, manipuláciou s peniazmi a 

pravidlami správania sa v obchode. Spoznávajú ďalšie príbuzenské vzťahy, chápu, že je  

dôležité pomáhať doma, poznajú adresu bydliska. Vedia, že práca jednotlivca má  veľký 

význam pre ľudskú spoločnosť. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné individuálne pre každého žiaka citlivo zvážiť 

výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a  pomôcok,  vhodnú  formu  

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduché kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym množstvom 

stimulov. 



 

2. CIELE PREDMETU 
Cieľom vecného učenia je: 

- vedieť rozlišovať situácie v prírode podľa ročných období, 

- vedieť pomenovať jednotlivé časti ľudského tela, 

- poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 

- oboznámiť sa s pravidlami správania sa pri nakupovaní, 

- orientovať sa v príbuzenských vzťahoch. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsahom predmetu vecné učenie je: 

 

Trieda, škola a okolie školy 
Povinnosti žiaka. Upresňovanie a upevňovanie pojmov trieda, šatňa, telocvičňa, toaleta, 
Dielňa, školský pozemok, cvičná kuchynka. Orientácia v areály školy. 

Orientácia v čase 
Porozumieť časovým údajom včera – dnes – zajtra. Východ slnka, západ slnka. Porovnávanie 

časových jednotiek deň – týždeň. Kalendár: pracovné dni, voľné dni. Určovanie miesta: pod – 
nad, pred – za. 

 

Príroda 

Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia. Kalendár prírody. Ročné obdobia, rozlišovanie 

situácie v prírode podľa ročných období. 

Jeseň 

Znaky jesene v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v jeseni. Pojmy: slnečný, 

hmlistý, daždivý. Jeseň v ovocnom sade. Jesenné kvety: astra, georgína, nechtík, jesienka. 

Zima 

Znaky zimy v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v zime. Pojmy: sneženie, fujavica, 

poľadovica. Vtáky v zime: sýkorka, drozd, vrabec. Zimné športy. Bezpečnosť pri zimných 

športoch a hrách na snehu. Oboznamovanie sa s vianočnými tradíciami. 

Jar 

Znaky jari v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv na jar. Pojmy: ochladenie – oteplenie. 

Vtáky na jar: stavanie hniezd (na zemi, v dutinách stromov, na  stromoch,  pod strechami 

domov), znášanie vajíčok, kŕmenie mláďat. Jarné práce na školskom pozemku. 

Leto 

Znaky leta v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v lete. Pojmy búrka, lejak, dúha. Lúky, 

lúčny hmyz: motýle, chrobáky, muchy, mravce, včely. 

 

Starostlivosť o zdravie 

Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele: trup (hrudník, brucho, chrbát), horná končatina (plece, 

rameno, lakeť). Hygiena rúk, čistota nechtov. Hygiena úst, umývanie zubov. Bolesti zubov. 

Návšteva zubného lekára. 

 

Obchod 
Hra na obchod, manipulácia s peniazmi, pravidlá správania sa v obchode. Návšteva obchodu a 

drobný nákup, platenie. 

 

Domov a rodina 
Orientácia v príbuzenských vzťahoch, pojem vnuk – vnučka. Ako doma pomáhame. Význam 

práce jednotlivca pre celok. Adresa bydliska. 

Pri učive o ľudskom tele upevňujeme poznatky  z 3.  ročníka a potom rozširujeme  o nové učivo.  

V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka 

spojené s činnosťou ľudí a s ich životom. Orientáciu žiakov v priestore precvičujeme aj pomocou 



didaktických hier. Učíme ich chrániť zdravie pri zimných športoch i pri hrách a pobyte v letnej 

prírode. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, klásť dôraz  

na zopakovanie už skôr osvojených vedomostí žiakov, dodržiavať pedagogicko- psychologické 

vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda , 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 
- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu , 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 
- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: 

Mgr. Eva Rosskopfová: Vecné učenie pre 1., 2., 3. ročník špeciálnych základných škôl, SPN, 

1996 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

Rozoznať pojmy: 

Trieda, škola a okolie školy – Povinnosti žiaka. Trieda, šatňa, telocvičňa, toaleta, dielňa, 

školský pozemok, cvičná kuchynka. Orientácia v areály školy. 

Orientácia v čase – Porozumieť časovým údajom včera – dnes – zajtra. Východ slnka, západ 

slnka. Porovnávanie časových jednotiek deň – týždeň. Kalendár – pracovné dni, voľné dni. 

Príroda – Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia. Kalendár prírody. Ročné obdobia. 

Osvojovanie základných pojmov slnečný, hmlistý, daždivý, sneženie, fujavica, poľadovica, 

ochladenie – oteplenie,  búrka, lejak, dúha. Poznať niektoré jesenné kvety, stálych vtákov      

v zime a lúčny hmyz typický pre leto. 

Starostlivosť o zdravie – Poznatky o ľudskom tele a jeho členenie na ďalšie časti: trup 

(hrudník, brucho, chrbát), horná končatina (plece, rameno, lakeť). Hygiena rúk, nechtov, úst, 

umývanie zubov. 

Obchod – Oboznámiť sa s pravidlami správania sa v obchode, manipulácia s peniazmi. 

Domov a rodina – Príbuzenské vzťahy- pojem vnuk – vnučka. Adresa bydliska. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 



Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, a praktickou formou, individuálne, 

skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme 

každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí,  činností, 

schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť  

a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na 

vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 

 

 

 

 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Názov predmetu Vecné učenie 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti na 

základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí. 

Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi a 

vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek spôsobom 

prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej prírody. 

Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien v prírode, v 

živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny ovplyvňujú činnosti 

ľudí. 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. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa so základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na 

aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné  na  ochranu  

zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné individuálne pre každého žiaka citlivo zvážiť 

výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a  pomôcok,  vhodnú  formu  

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduché kroky, formu  a mieru  pomoci,  vhodné  učebné  prostredie  s optimálnym 

množstvom stimulov. 

 

2. CIELE PREDMETU 



Cieľom vecného učenia je: 

− orientovať sa v okolí školy, 

− poznať charakteristické znaky ročných období, 

− určovať čas a miesto, 

− poznať príbuzenské vzťahy, 

− poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 
− chápať význam aktívnej ochrany prírody, 

− naďalej prehlbovať poznatky o ľudskom tele, 

− osvojiť si pravidlá správnej životosprávy, 

− osvojiť si základné pravidlá kultúrneho správania. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsah predmetu je v 5. ročníku rozdelený do 5 tematických okruhov. 

1. Škola a okolie školy 

2. Orientácia v čase a priestore 

3. Príroda /Ročné obdobia v prírode/ 

4. Starostlivosť o zdravie 

5. Rodina, obec 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, klásť 

dôraz na zopakovanie už skôr osvojených vedomostí žiakov, dodržiavať pedagogicko- 

psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda , 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 
- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná  metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu , 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 
- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: odborná literatúra, Pracovné listy k 

zmyslovej výchove v ŠZŠ, SPN Bratislava, detské časopisy, nástenné obrazy,  fotografie,  

modely, stavebnice, relácie v školskom rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 



Žiaci sa naučia: 
Škola a okolie školy –  poznávať okolie školy –  významné stavby, závody, verejné budovy  

a taktiež orientovať sa v okolí školy. 

Orientácia v čase a v priestore – porozumieť časovým údajom  a vzťahom  –  včera,  dnes, 

zajtra, dni v týždni, kalendár – dni, týždne, mesiace, dátum, určenie  času  –  podľa  hodín,  

určenie miesta – nad, pod, pred, za, vedľa, atď. 

Príroda – ročné obdobia v prírode: jeseň – poznať charakteristické znaky prírody na jeseň – 

zmeny počasia, odlietanie vtákov, zber jesenného ovocia, zeleniny a  poľnohospodárskych  

plodín, ich využitie, zima – pozorovať počasie – sneh, ľad, zima, mráz, listnaté  a ihličnaté 

stromy, starostlivosť o zvieratá v zime,  voľne  žijúce  zvieratá  v  zime,  zimný  spánok 

niektorých zvierat, bezpečnosť pri hrách na snehu, jar – pozorovať zmeny počasia na jar, 

charakteristické prejavy počasia na jar, jarné práce na poli a v  záhrade,  pozorovanie  zmien 

rastlín v tomto ročnom období – stromy, kry, kvety, časti rastlinného tela – koreň, stonka, list, 

kvety, plod, poznávanie rastlín – breza, ovocné stromy, šípka, zlatý dážď a iné, pozorovanie 

zmien v živočíšnej ríši – vtáky, zvieratá a ich mláďatá,  leto  –  pozorovať  zmeny  v prírode v 

lete, typické letné práce na poli – žatva, kosenie  trávy,  sušenie,  zber  sena,  zber  lesných  

plodov – zameranie sa na miestne podmienky, jedlé a jedovaté huby, správanie sa v prírode, 

nebezpečenstvo požiarov, hluk, odpadky, ochrana prírody. 

Starostlivosť o zdravie – prehĺbiť poznatky o ľudskom tele, zmyslové ústroje, 

starostlivosť o ne, utvrdzovať základné hygienické návyky, zdravie a choroba, zdravá 

výživa, lekár, zdravotná sestra, zdravotné stredisko, správanie sa  u  lekára,  lekáreň,  

lieky, zaobchádzanie s liekmi, starostlivosť o zdravie podľa jednotlivých ročných období 

– odev, obuv. 

Rodina, obec – orientovať sa v príbuzenských vzťahoch: stará mama,  starý  otec, 

vnučka, vnuk, teta, strýko, bratranec, sesternica, príbuzný – známy, vek osôb v 

príbuzenstve – starý, mladý, starší, mladší, poznávať ďalšie platidlá a  manipulácia  s 

nimi, správanie sa v obchode pri nákupe, návšteva obchodného centra, strediska, názov 

obce, ulice školy, bydliska, atď., poznávať okolie obce, vychádzky, pozorovať krajinu v 

okolí obce. 

 
7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme  každého  podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, a praktickou formou, 

individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale 

hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, 

činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, 

presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa 

učiteľ riadi zásadou, že zisťovať  a hodnotiť  treba to,  čo  žiak vie.  Snaha každého  učiteľa  

je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného 

obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Názov predmetu Vecné učenie 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín za rok 



Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti na 

základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí. 

Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi a 

vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek spôsobom 

prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej prírody. 

Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien v prírode, v 

živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny ovplyvňujú činnosti 

ľudí. 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. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa so základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na 

aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné  na  ochranu  

zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné individuálne pre každého žiaka citlivo zvážiť 

výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a  pomôcok,  vhodnú  formu  

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduché kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym množstvom 

stimulov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom vecného učenia je: 

− vedieť sa orientovať v širšom okolí školy, 

− rozlišovať situácie v prírode podľa ročných období, 

− vedieť pomenovať voľne žijúce zvieratá, 

− vedieť rozlišovať listnaté a ihličnaté rastliny, 

− vedieť sa orientovať vo vzťahoch v rodine a medzi príbuznými, 

− vedieť sa správať v prírode. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsah predmetu je v 6. ročníku rozdelený do 5 tematických okruhov. 

1. Škola a okolie školy 

2. Orientácia v čase a priestore 

3. Príroda /Ročné obdobia v prírode/ 

4. Starostlivosť o zdravie 

5. Rodina, obec 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, klásť 

dôraz na zopakovanie už skôr osvojených vedomostí žiakov, dodržiavať pedagogicko- 

psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 



Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda , 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 
- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná  metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu , 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 
- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 
 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: odborná literatúra, Pracovné listy k 

zmyslovej výchove v ŠZŠ, SPN Bratislava, detské časopisy, nástenné obrazy,  fotografie,  

modely, stavebnice, relácie v školskom rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

Škola a okolie školy – poznávanie bližších a vzdialenejších objektov  v okolí  školy.  Názov 
ulice, kde sa škola nachádza a číslo  domu.  Určovanie  polohy  objektov  od  školy.  

Upresňovanie pojmov. 

Orientácia v čase a v priestore –osvojovanie a utvrdzovanie pojmov – včera,  dnes,  zajtra,  

teraz, potom, skôr, neskôr. Orientácia v dňoch. Kalendár: dni, týždne, mesiace, určovanie a 

písanie dátumu. Určovanie času na celé hodiny. Určovanie miesta: nad, pod, pri, za, vedľa, 

vpredu, vzadu. 

Príroda – ročné obdobia v prírode. Pojmy sad, záhrada, park, pole. Jeseň – Charakteristické 

znaky prírody na jeseň. Zmeny počasia.. Určovanie, aké je dnes počasie (záznam o počasí 

symbolmi). Vtáky na jeseň: príprava na zimu – vrabec, vrana, sýkorka. Odlet vtákov  –  

lastovička, bocian. Zber jesenného ovocia a spôsoby jeho odkladania. Význam  vitamínov v  

ovocí pre zdravie. Jeseň na poli: zber zemiakov, cukrovej repy a ich využitie., Zima – 

Charakteristika počasia.Dĺžka dňa – stmievanie, rozodnievanie. Vlastnosti snehu a ľadu. 

Určovanie, aké je dnes počasie. Listnaté a ihličnaté stromy v zime. Smrek, borovica – ich 

charakteristika. Voľne žijúce zvieratá v zime: líška, zajac, jeleň, srna, veverica. Zimný spánok 

niektorých zvierat – medveď, jež. Starostlivosť o vtákov a lesnú zver v zime. Jar –Zmeny v 

prírode na jar.  Charakteristika  počasia.  Určovanie  počasia.  Jarné  práce  na  poli:  oranie,  

siatie, použitie poľnohospodárskych strojov. Jarné práce v záhrade: pomenovanie činnosti a 

záhradného náradia. Poznávanie rastlín: lipa, orgován, snežienka, fialka, konvalinka. 

Určovanie časti tela rastlín. Zvieratá a ich mláďatá na jar .Leto –  Charakteristika  

počasia. Určovanie počasia. Lúčne kvety: zvonček, margaréta, divý mak, púpava,  

bodliak. Práce na poli – žatva. Poľnohospodárske stroje. Obilie. Les. Lesné kry a ich 

plody: maliny, černice, čučoriedky. Poznať niektoré rastliny  ohrozujúce  zdravie 

(jedovaté plody rastlín, huby). Správanie sa v letnej prírode (nebezpečenstvo požiarov, 



hluk, odpadky). 

Starostlivosť o zdravie – Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele. Poznať zmyslové 

ústroje, ich význam. Starostlivosť o zrak a sluch. Starostlivosť o nechty, zuby, vlasy, 

úprava zovňajšku. Význam osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie. Zdravie a 

choroba. Práca lekárov a zdravotných sestier. Zdravotné stredisko, nemocnica, sanitka. 

Návšteva zdravotného strediska. Praktické meranie teploty. Ošetrenie odreniny – 

očistenie a priloženie rýchloobväzu. Ochrana zdravia správnym odievaním a obúvaním. 

Rodina, obec – Upevnenie poznatkov o príbuzenských vzťahoch. Utvrdenie pojmov 

starý, mladý, starší, mladší. Určovanie, kto je príbuzný a známy. Deľba práce v 

domácnosti. Pozitívne vzťahy v rodine:  úcta  k rodičom,  starým  rodičom,  znášanlivosť 

a dobrosrdečnosť medzi súrodencami. Adresa bydliska, dátum narodenia. Poznávanie 

okolia obce, okolitej krajiny, vychádzky. Návšteva obchodného centra, správanie sa v 

obchode. Hra na obchod, poznávanie ďalších platidiel (5,10, 20, 50 E) a manipulácia s 

nimi. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory 

zdravého rozvoja osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, a praktickou 

formou, individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi 

sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň 

vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách, úroveň 

samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení 

žiackych učebných výkonov sa učiteľ  riadi zásadou,  že  zisťovať  a hodnotiť  treba  to, 

čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je  pozitívne  hodnotenie  (nielen  slovom  a 

známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu VECNÉ UĆENIE 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne / 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet je syntézou najjednoduchších  prírodovedných  a  spoločenskovedných 

poznatkov, ktoré žiaci získavajú na základe pozorovania prírodných  zmien  počas  roka a 

vzťahov medzi človekom a prírodou.Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, 

učia sa chápať vzťahy medzi nimi a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, 

kresbou, alebo akýmkoľvek spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej prírody. 



Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien v prírode, v 

živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny ovplyvňujú činnosti 

ľudí. 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. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa so základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na 

aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné  na  ochranu  

zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné individuálne pre každého žiaka citlivo zvážiť 

výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a  pomôcok,  vhodnú  formu  

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduché kroky, formu a mieru  pomoci,  vhodné  učebné  prostredie  s  optimálnym 

množstvom stimulov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom vecného učenia je: 

-Vedieť sa orientovať sa v širšom okolí školy. 

- rozlišovať charakteristické znaky ročných období 
- vedieť určiť pojmy v priestore a orientovať sa podľa nich 

- vedieť rozlišovať domáce zvieratá a poznať úţitok z nich 

- poznať dopravné prostriedky a základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov 

- poznať niektoré druhy zamestnaní. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsahom predmetu vecné očenie je poznať pojmy: 

 
Škola a okolie školy Poznávanie názvov bliţších ulíc v okolí školy. Orientácia v širšom okolí 

školy. Poznávanie budov v okolí školy. Upresňovanie pojmov. Zariadenie školy, ochrana 

školského majetku. Učitelia a žiaci. 

Orientácia v čase a v priestore Opakovanie pojmov včera, dnes, zajtra, teraz, potom, skôr, 

neskôr. Pojmy: toho roku, vlani, budúci rok. Kalendár : dni, týţdne, mesiace, určovanie a písanie 

dátumu. Dátum narodenia. Určovanie času na celé hodiny. Určovanie miesta: vpredu, vzadu, 

blízko, ďaleko, vpravo, vľavo. 

Príroda Upevnenie učiva: ročné obdobia v prírode. Rozlišovať sad, záhradu, park, pole. 

Určovanie počasia, tvorenie záznamu o počasí symbolmi. Ţivá príroda. Zvieratá Chov 

dobytka: krava, býk, teľa, ovca, baran, jahňa. Kravín, maštaľ, chliev. Starostlivosť o zvieratá. 

Úţitok z chovu zvierat. Vzťah človeka k zvieratám. 

Rastliny 
Listnaté stromy: dub, pagaštan. Ihličnaté stromy: smrekovec opadavý, jedľa. Okrasné kry: 

zlatý dáţď, orgován, šípová ruţa, tuja. Izbové rastliny napr.: muškát, fikus, begónia, kaktus, 

asparágus a iné. 

Starostlivosť o zdravie Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele. Vnútorné orgány človeka: 

mozog, srdce, pľúca, ţalúdok, obličky a ich funkcie. Najbeţnejšie ochorenia, ich príznaky.  

Ošetrovanie chorého v rodine. Praktické precvičovanie ošetrenia odreniny, drobnej reznej rany. 

Rodina, obec Zamestnanie rodičov. Najbeţnejšie zamestnania ( predavač, kuchár, pekár, vodič, 

poštový doručovateľ, upratovačka, lekár, zdravotná sestra, učiteľ a iné). Pozorovanie práce ľudí. 

Úcta k ľudskej práci a jej produktom. Dedina, mesto, kde ţiaci ţijú. Významné závody, 

pamiatky, rieka, pohorie, vodná nádrţ – všetko s ohľadom na miestne podmienky. Doprava v 

meste, susedná obec. 

Doprava, pravidlá cestnej premávky Pozemné dopravné prostriedky: auto, autobus, vlak, 

električka, trolejbus. Cestovanie a správanie sa v dopravných prostriedkoch. Uvoľnenie miesta 



starším osobám. Cestovanie autom. Zvukové a svetelné znamenia, podľa ktorých sa usmerňuje 

pohyb vozidiel. 
 

Pri učive o listnatých a ihličnatých stromoch precvičujeme rozoznávanie uţ prebratých 

stromov ( breza, lipa, vŕba, topoľ, smrek, borovica) a prehlbujeme poznatky o nich. 

Učitelia oboznamujú ţiakov s tými izbovými rastlinami, ktoré sa v škole pestujú.  

Podľa miestnych podmienok sa ţiaci v rámci exkurzie zúčastňujú pozorovania práce ľudí v 

jednotlivých povolaniach. Pozorujú prostredie, kde sa chová dobytok. 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, klásť 

dôraz na zopakovanie už skôr osvojených vedomostí žiakov, dodržiavať pedagogicko- 

psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda , 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 
- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu , 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 
- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: odborná literatúra, Pracovné listy 

k zmyslovej výchove v ŠZŠ, SPN Bratislava, detské časopisy, nástenné obrazy, fotografie, 

modely, stavebnice, relácie v školskom rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

Škola a okolie školy – poznávanie bližších a vzdialenejších objektov v okolí školy. Názov 

ulice, kde sa škola nachádza a číslo domu. Určovanie polohy objektov od školy. 

Upresňovanie pojmov. 

Orientácia v čase a v priestore –osvojovanie a utvrdzovanie pojmov – včera, dnes, zajtra, 

teraz, potom, skôr, neskôr. Orientácia v dňoch. Kalendár: dni, týždne, mesiace, určovanie 

a písanie dátumu. Určovanie času na celé hodiny. Určovanie miesta: nad, pod, pri, za, vedľa, 

vpredu, vzadu. 

Príroda – ročné obdobia v prírode. Pojmy sad, záhrada, park, pole. Jeseň – Charakteristické 

znaky prírody na jeseň. Zmeny počasia.. Určovanie, aké je dnes počasie (záznam o počasí 

symbolmi). Vtáky na jeseň: príprava na zimu – vrabec, vrana, sýkorka. Odlet vtákov – lastovička, 

bocian. Zber jesenného ovocia a spôsoby jeho odkladania. Význam vitamínov 



v ovocí pre zdravie. Jeseň na poli: zber zemiakov, cukrovej repy a ich využitie., Zima – 

Charakteristika počasia. Dĺžka dňa – stmievanie, rozodnievanie. Vlastnosti snehu a ľadu. 

Určovanie, aké je dnes počasie. Listnaté a ihličnaté stromy v zime. Smrek, borovica – ich 

charakteristika. Voľne žijúce zvieratá v zime: líška, zajac, jeleň, srna, veverica. Zimný spánok 

niektorých zvierat – medveď, jež. Starostlivosť o vtákov a lesnú zver v zime. Jar –Zmeny 

v prírode na jar. Charakteristika počasia. Určovanie počasia. Jarné práce na poli: oranie, siatie, 

použitie poľnohospodárskych strojov. Jarné práce v záhrade: pomenovanie činnosti a 

záhradného náradia. Poznávanie rastlín: lipa, orgován, snežienka, fialka, konvalinka. 

Určovanie časti tela rastlín. Zvieratá a ich mláďatá na jar .Leto – Charakteristika počasia. 

Určovanie počasia. Lúčne kvety: zvonček, margaréta, divý mak, púpava, bodliak. Práce na poli 

– žatva. Poľnohospodárske stroje. Obilie. Les. Lesné kry a ich plody: maliny, černice, 

čučoriedky. Poznať niektoré rastliny ohrozujúce zdravie (jedovaté plody rastlín, huby). 

Správanie sa v letnej prírode (nebezpečenstvo požiarov, hluk, odpadky). 

Starostlivosť o zdravie – Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele. Poznať zmyslové ústroje, 

ich význam. Starostlivosť o zrak a sluch. Starostlivosť o nechty, zuby, vlasy, úprava zovňajšku. 

Význam osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie. Zdravie a choroba. Práca lekárov a 

zdravotných sestier. Zdravotné stredisko, nemocnica, sanitka. Návšteva zdravotného strediska. 

Praktické meranie teploty. Ošetrenie odreniny – očistenie a priloženie rýchloobväzu. Ochrana 

zdravia správnym odievaním a obúvaním. 

Rodina, obec – Upevnenie poznatkov o príbuzenských vzťahoch. Utvrdenie pojmov starý, 

mladý, starší, mladší. Určovanie, kto je príbuzný a známy. Deľba práce v domácnosti.  

Pozitívne vzťahy v rodine: úcta k rodičom, starým rodičom, znášanlivosť a dobrosrdečnosť 

medzi súrodencami. Adresa bydliska, dátum narodenia. Poznávanie okolia obce, okolitej 

krajiny, vychádzky. Návšteva obchodného centra, správanie sa v obchode. Hra na obchod, 

poznávanie ďalších platidiel (5,10, 20, 50 E) a manipulácia s nimi. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, a praktickou formou, 

individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale 

hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, 

činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách, úroveň samostatnosti 

myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných 

výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie.  Snaha 

každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého 

klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

 
Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 
Názov predmetu Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne /99 hodín ročne / 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 



1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Vecné učenie pre žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaným vo variante „B“ je 

syntézou najjednoduchších prírodovedných a spoločenských poznatkov, ktoré žiaci 

získavajú na základe porozumenia zmien v čase, priestore a celkovej prírode. Žiaci 

poznávajú flóru a faunu vo svojom najbližšom okolí. 

2. CIELE PREDMETU 

- poznať svoje osobné údaje a niektoré údaje rodičov 

- samostatne sa orientovať v danom priestore 

- orientovať sa v čase 

- poznať ďalšie rastliny  miestnej oblasti 

- poznať ďalšie zvieratá miestnej oblasti 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Základná orientácia 

Poznanie základných osobných údajov, ako meno, priezvisko, vek, adresa bydliska. Poznanie 

mena a priezviska rodičov, ich zamestnanie. Orientácia v čase – rok, mesiac, týždeň, dni. 

Samostatná orientácia v danom priestore. Utvrdzovanie pravo-ľavej orientácie. 

 

Poznávanie vlastného tela 
Vymenovať a ukázať na sebe a na  spolužiakovi  desať  častí  ľudského  tela.  Spoľahlivé 
ukázanie a vymenovane častí  ľudskej  tváre.  Rozlišovanie  zdrojov  zvuku  a  kontrastných 

farieb. 

 

Poznávanie prírody 

Poznávanie prírodných materiálov ako zem, kamene,drevo. 

Rozlišovanie živej a neživej prírody, jej prínos pre človeka. Poznávanie stromov a kvetov 

podľa miestnych podmienok. 

Poznať poľnohospodárske plodiny ako zemiaky a kukurica. Poznať ďalšie zvieratá. 

 

Orientácia v bežných životných situáciách 
Využívanie informačných služieb k vlakom a autobusom 

Používanie mobilného telefónu 

Poznávanie telefónnych čísel tiesňového volania: 150, 155, 158, 112 Orientácia 

v v nemocnici a zdravotnom stredisku. 

Vyzdvihnúť si s pomocou predpísané lieky na recept S 

pomocou uskutočniť jednoduchý nákup a zaplatiť. 

Vedieť si vybrať potraviny podľa chuti. 

Nacvičiť si privolanie lekárskej pomoci. Nacvičiť 

si ošetrenie drobného poranenia. Dobre spoznať 

blízke okolie, mesto, dedinu 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania,  na  individualitu  

žiakov a atmosféru triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové  

kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe vecného učenia využívame najmä: 

motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

didaktické hry (sebarealiktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), 

problémové metódy (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),, 

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 



demonštračné metódy (demonštráciu predmetov, javov a činností), 
kooperatívne vyučovanie (formu skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

heuristické metódy (učenie sa riešením problémov)u 

dramatizáciu (rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle prežívania), výklad 

učiteľa, 

prezentačné metódy, 

samostatnú prácu žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

projektové, zážitkové vyučovanie. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE: 

Obrazový materiál 

Učebnice Vlastivedy a Náuky o prírode ŠZŠ 

CD, DVD, Internet 

Rôzna odborná literatúra a encyklopédie 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia rozlišovať zdroje zvuku, kontrastné farby a chute potravín. Vedia sa bezpečne 

orientovať v zdravotníckom zariadení, uskutočniť jednoduchý nákup a zaplatiť ho. Ovládajú 

pomenovať časti svojho tela a ošetriť  drobné poranenia.  Dokážu vymenovať  členov rodiny a  

ich príbuzenské vzťahy. Vymenujú mesiace v roku, ročné obdobia a dni v týždni. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, písomnou a praktickou formou, 

individuálne, skupinovo alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale 

hodnotíme každého podľa jeho  možností  a  schopností.  Hodnotíme  úroveň  vedomostí,  

činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, 

presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri hodnotení žiackych učebných  výkonov  sa  

učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného obdobia sú 

žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 
 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu VECNÉ UĆENIE 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne / 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 



1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vo vyučovaní vecného učiva sa jednotlivé tematické celky svojim obsahom opierajú 

o poznatky , ktoré si žiaci osvojili už v nižších ročníkoch. Všetko učivo je nutné precvičovať 

v reálnych životných situáciách tak, aby osvojené poznatky žiaci mohli samostatne uplatňovať 

v praktickom živote. 
 

2. CIELE PREDMETU 

Poznať rozdiel v spôsobe nakupovania v obchode s predavačkou a v samoobsluhe, 

- vedieť nakúpiť tovar, zistiť cenu výrobku, požiadať o tovar – s pomocou, 

- vedieť opísať ťažkosti pri bežnom ochorení, 

- poznať zásady správania sa v dopravnom prostriedku, 

- vedieť sa bez/s pomocou s orientovať v priestore zdravotného strediska. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Nakupovanie 

Obchod, obchodný dom, veľké obchodné centrum, špecializované predajne. 

Nakupovanie základných potravín. 

Nakupovanie podľa zoznamu, vyhľadanie ceny, váženie ovocia a zeleniny. 

Poznávanie dátumu výroby a dátumu spotreby potravín. 

Zisťovanie celkovej ceny za nákup, používanie kalkulačky. 

Nakupovanie základných hygienických potrieb. 

Nakupovanie tovaru súvisiaceho s dennými hygienickými úkonmi. 

Nakupovanie odevov a obuvi. 

Komunikácia s predavačkou: požiadanie o pomoc pri nákupe, požiadanie o druh tovaru, jeho 

veľkosť, skúšanie tovaru, platenie. 

 

 

Služby 

Čistiareň, práčovňa, oprava obuvi, oprava elektrospotrebičov – výmenný lístok k objednanej službe, 

platba . 

Upratovanie domácnosti, čistenie kobercov, čalúneného nábytku, holičstvo, kaderníctvo . 

 
Zdravie a choroba 

Pojmy zdravie a choroba. 

Ochrana zdravia, prevencia ochorení otužovaním, vyváženým stravovaním a dodržiavaním pravidiel 

osobnej hygieny. 

Zvýšená hygiena pri kontakte s chorými osobami, po návšteve nemocnice. 

Angína, chrípka – prejavy ochorenia. 

Liečebný režim – meranie teploty, užívanie liekov, pitie teplých čajov z liečivých bylín. 

Druhy liekov – tablety, kvapky, sirupy, masti; bezpečné užívanie liekov. 

 
U lekára 

Zdravotné stredisko, nemocnica s poliklinikou, všeobecný lekár, odborný lekár. 

Karta poistenca, objednanie termínu vyšetrenia. 

Bežné ochorenia a ich príznaky, opis ťažkostí, recept, návšteva lekárne. 

Liečenie pacienta v domácnosti. 

Privolanie obvodného lekára do bytu, lekárskej služby prvej pomoci, záchrannej služby.  

 
Dopravné prostriedky 



Druhy dopravných prostriedkov – utvrdenie poznatkov z nižších ročníkov. 

Miesto čakania na dopravný prostriedok - stanica, zastávka . 

Kúpa cestovného lístka, cestovný poriadok, určovanie času. 

Pravidlá správania sa v dopravných prostriedkoch. 

Cestovanie dopravnými prostriedkami v mieste bydliska. 

Na pošte 

Podávanie pohľadníc, listov, balíkov, peňažných poukážok, počítanie peňazí. 

Požiadanie o pomoc. 

Oboznámenie sa s prostredím pošty – podľa miestnych možností. 

V banke 

Rozdelenie finančných prostriedkov na mesiac, rozpočet domácnosti, hospodárenie s peniazmi. 

Sporenie, usporená suma, vklad, výber a zostatok peňazí v banke – práca s kalkulačkou. 

Osobný účet, platobná karta, bankomat. 

Oboznámenie sa s prostredím banky – podľa miestnych možností . 

 
Naša vlasť 

Štátne symboly: štátna vlajka, štátny znak, štátna hymna. 

Prezident Slovenskej republiky. 

Najznámejšie oblasti a mestá Slovenskej republiky. 

 
Návšteva v ZOO 

Zvieratá žijúce u nás a cudzokrajné zvieratá. 

 
Využívanie voľného času 

Návšteva divadelného a filmového predstavenia, spoločenské a športové hry, turistika. 

 
Prázdniny, dovolenka 

Striedanie práce a odpočinku. Aktívny a pasívny oddych. 

Najznámejšie rekreačné miesta. 

Pohľadnica z dovolenky. 
 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, klásť dôraz na 

zopakovanie už skôr osvojených vedomostí žiakov, dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové 

osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda , 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením problému). 

 
Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu , 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 

- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 



- situačná metóda. 

 
Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: odborná literatúra, Pracovné listy k zmyslovej 

výchove v ŠZŠ, SPN Bratislava, Mgr. Eva Rosskopfová: Vecné učenie pre 1., 2.,3. ročník 

špeciálnych základných škôl, SPN, 1996, detské časopisy, nástenné obrazy, fotografie, modely, 

stavebnice, relácie v školskom rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, Internet. 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

-rozpoznávať malé obchody, obchodné domy, veľké obchodné centrá, špecializované predajne,  

-oboznámia sa s nakupovaním potravín a drogistického tovaru v malom obchode, supermarkete, 

hypermarkete , 

-prakticky orientovať sa s nákupným vozíkom v regáloch, 

-oboznámia sa s obmedzenou trvanlivosťou potravín, ktorá je vyznačená na obale, 

-za pomoci učiteľa nakúpiť 3 – 5 položiek tovaru, v závislosti od schopností žiakov, 

-prostredníctvom didaktickej hry si nacvičia správanie sa počas čakania na dopravný prostriedok na 

zastávke, na stanici a pravidlá správania sa v dopravnom prostriedku, 

-podľa miestnych možností v rámci vychádzok sa oboznámia s reálnym prostredím zdravotného 

strediska, lekárne, pošty, banky, čistiarne, autobusovej alebo železničnej stanice.  

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou, a praktickou formou, individuálne, skupinovo 

alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti v 

nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. Pri 

hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo 

žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 
 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 

 

 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne / 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 



 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Vecné učenie pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je syntézou 

najjednoduchších prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov, ktoré žiaci získavajú  na 

základe porozumenia zmien v prírode počas roka a vzťahov medzi človekom a 

prírodou. Na základe zmyslového vnímania a činností s jednoduchými prírodninami 

alebo ich modelmi či obrázkami sa učia chápať význam vecí, ich vlastnosti, vzájomné vzťahy a 

súvislosti. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú so zvieratami žijúcimi u nás a s cudzokrajnými 

zvieratami a so spôsobom ich života v ZOO. Začínajú chápať zákonitosti zmien v prírode, 

v živote živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny ovplyvňujú činnosti ľudí. Zo 

spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci obchod, obchodný dom, veľké obchodné centrum, 

špecializované predajne, služby, poštu, banky, zdravotné stredisko a nemocnice s poliklinikou. 

Zoznamujú sa zo základnými pravidlami bezpečnosti cestnej premávky, druhmi a spôsobmi dopravy 

v regióne, orientujú sa v cestovnom poriadku a učia sa rešpektovať pravidlá správania sa 

v dopravných prostriedkoch. Žiaci sa systematicky pripravujú na aktívnu účasť v cestnej premávke. 

Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia. Prostredníctvom tohto 

predmetu si vytvárajú citový vzťah k našej republike a jednotlivým mestám, oboznamujú sa 

s miestnou krajinou a získajú poznatky o našich štátnych symboloch. 

Dôležitou súčasťou vyučovania vecného učenia sú vychádzky a exkurzie, pri ktorých žiaci získavajú 

konkrétne poznatky o predmetoch, javoch a živočíchoch. Žiakom priebežne pripomíname sviatky, 

pamätné dni a významné výročia a využívame miestne a regionálne kultúrne podujatia. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Hlavným cieľom predmetu vecné učenie je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a 

spoločnosti, a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí. 

Cieľom predmetu vecné učenie je: 

 získať základné vedomosti o liečivách, 

 poznať zásady správania sa v čase choroby, 

 vedieť bez/s pomocou ošetriť drobné poranenie, 

 poznať symboly štátu a jeho hlavných predstaviteľov, 

 poznať prírodné zvláštnosti a kultúrne zaujímavosti svojho regiónu, 

 poznať základné pravidlá ochrany prírody, 

 poznať vybraných zástupcov cudzokrajných a u nás voľne žijúcich zvierat. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

I. Nakupovanie 

Obchod, obchodný dom, veľké obchodné centrum, špecializované predajne. 

Nakupovanie základných potravín 

Nakupovanie podľa zoznamu, vyhľadanie ceny, váženie ovocia a zeleniny. 

Orientácia medzi regálmi, manipulácia s tovarom pri pokladni. 

Poznávanie dátumu výroby a dátumu spotreby potravín. 

Zisťovanie celkovej ceny za nákup, používanie kalkulačky. 

Nakupovanie základných hygienických potrieb 

Nakupovanie tovaru súvisiaceho s dennými hygienickými úkonmi. 

Nakupovanie odevov a obuvi 

Komunikácia s predavačkou: požiadanie o pomoc pri nákupe, požiadanie o druh tovaru, jeho 

veľkosť, skúšanie tovaru, platenie peniazmi a platobnou kartou. 

 

II. Služby 

Čistiareň, práčovňa, oprava obuvi, oprava elektrospotrebičov – výmenný lístok k objednanej službe, 



platba. 

Upratovanie domácnosti, čistenie kobercov, čalúneného nábytku, holičstvo, kaderníctvo. 

III. Zdravie a choroba 

Ochrana zdravia, prevencia ochorení otužovaním, vyváženým stravovaním a dodržiavaním pravidiel 

osobnej hygieny. 

Prejavy bežných ochorení. 

Liečebný režim – meranie teploty, užívanie liekov, pitie teplých nápojov. 

Druhy liekov – tablety, kvapky, sirupy, masti; bezpečné užívanie liekov. 

Ošetrenie drobných poranení, oboznámenie s a s prvou pomocou pri zlomenine. 

Sexuálna výchova, intímna hygiena v dospievaní. 

 

IV. U lekára 

Zdravotné stredisko, nemocnica s poliklinikou, všeobecný lekár, odborný lekár. 
Karta poistenca, objednanie termínu vyšetrenia, preventívna prehliadka u zubného lekára. 

Bežné ochorenia a ich príznaky, opis ťažkostí, recept, návšteva lekárne. 

Privolanie obvodného lekára do bytu, lekárskej služby prvej pomoci, záchrannej služby. 

Liečba pacienta v nemocnici – pokoj na lôžku, vyšetrenia s prístrojmi. 

 

V. Dopravné prostriedky 

Druhy a spôsoby dopravy v regióne. 
Kúpa cestovného lístka, orientácia v cestovnom poriadku, rešpektovanie pravidiel správania 

sa v dopravných prostriedkoch. 

 

VI. Na pošte 

Podávanie pohľadníc, listov, balíkov, peňažných poukážok, počítanie peňazí. 

Požiadanie o pomoc. 

Oboznámenie sa s prostredím pošty – podľa miestnych možností. 

 

VII. V banke 

Rozdelenie finančných prostriedkov na mesiac, rozpočet domácnosti, hospodárenie 

s peniazmi. 

Sporenie, usporená suma, vklad, výber a zostatok peňazí v banke – práca s kalkulačkou. 

Osobný účet, platobná karta, bankomat. 

Oboznámenie sa s prostredím banky – podľa miestnych možností. 

 

VIII. Naša vlasť 

Štátne symboly: štátna vlajka, štátny znak, štátna hymna. 

Prezident Slovenskej republiky. 

Najznámejšie oblasti a mestá Slovenskej republiky. 

Oboznámenia sa s miestnou krajinou: okolité mestá, obce, rieky, prírodné zvláštnosti 

a kultúrne zaujímavosti. 

 

IX. Návšteva v ZOO 

Zvieratá žijúce u nás a cudzokrajné zvieratá, spôsob ich života. 

Ochrana zvierat. 

Správanie ľudí v prírode, bezpečný pohyb a pobyt v prírode, oboznámenie sa 

s nebezpečenstvom besnoty. 

 

X. Využívanie voľného času 

Návšteva divadelného a filmového predstavenia, spoločenské a športové hry, turistika. 

Návšteva múzeí a výstav. 

 

XI. Prázdniny, dovolenka 

Striedanie práce a odpočinku, aktívny a pasívny oddych. 

Najznámejšie rekreačné oblasti, kúpele v SR. 



Pohľadnica z dovolenky. 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a 

atmosféru triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre 

daný predmet. 

Pri výučbe vecného učenia využívame najmä tieto: 

 metódy: 

- motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 
- didaktické hry (sebarelizačné aliktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), 

- problémové metódy (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

- demonštračné metódy (demonštráciu predmetov, javov a činností), 

- kooperatívne vyučovanie (formu skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

- heuristické metódy (učenie sa riešením problémov), 

- výklad učiteľa, 

- prezentačné metódy, 

- samostatnú prácu žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

- projektové a zážitkové vyučovanie. 

 formy: 

- individuálna, skupinová a tímová práca 
- vychádzky a exkurzie. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Rosskopfová, E.: Vecné učenie pre 1., 2. a 3. ročník špeciálnych základných škôl, SPN, 1997 

Pracovné listy k zmyslovej výchove v ŠZŠ, SPN Bratislava 

Učebnica vlastivedy pre 4; 5. a 6. ročník ŠZŠ 

Pracovné listy pre 4; 5 a 6. ročník ŠZŠ 

Odborná literatúra, encyklopédie, atlasy, názorné ukážky, detské časopisy, fotografie, modely 

Internet 

DVD 

CD 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak má v jednotlivých obsahoch v danom predmete s ohľadom na individuálne možnosti 

a schopnosti: 

 nakupovanie 

- rozpoznávať malé obchody, obchodné domy, veľké obchodné centrá, špecializované 

predajne 

- nakupovať podľa zoznamu, vyhľadávať ceny, vážiť ovocie a zeleninu 

- orientovať sa medzi regálmi, vedieť manipulovať s tovarom pri pokladni 

- poznať dátum výroby a dátum spotreby potravín 

- zistiť celkovú cenu za nákup, vedieť používať kalkulačku 

- nakupovať hygienické potreby 

- komunikovať s predavačkou, požiadať o druh tovaru a veľkosť, vyskúšať tovar, platiť 

peniazmi a platobnou kartou 

 služby 

- vedieť správne použiť výmenný lístok v čistiarni, práčovni, oprave obuvi 

a elektrospotrebičov, zaplatiť za službu 

 zdravie a choroba 

- chrániť si zdravie otužovaním, vyvážením stravovaním a dodržiavaním osobnej hygieny 

- poznať prejavy bežných ochorení 



- odmerať si teplotu, užívať lieky, piť teplé nápoje počas choroby 

- poznať lieky 

- ošetriť si drobné poranenia, oboznámiť sa s prvou pomocou pri zlomenine 

- oboznámiť sa so sexuálnou výchovou a intímnou výchovou v dospievaní 

 u lekára 

- rozpoznávať zdravotné stredisko, nemocnicu s poliklinikou, všeobecného a odborného 

lekára 

- vybaviť si kartu poistenca, objednať termín vyšetrenia 

- poznať príznaky bežných ochorení, vedieť opísať ťažkosti, navštíviť lekáreň 

- vedieť privolať obvodného lekára do bytu, prvú pomoc a záchrannú službu 

- oboznámiť sa s liečbou pacienta v nemocnici, s vyšetrením s prístrojmi 

 dopravné prostriedky 

- poznať spôsob dopravy v Košickom regióne 

- kúpiť si cestovný lístok, orientovať sa v cestovnom poriadku, rešpektovať pravidlá správania 

 na pošte 

- oboznámiť sa s prostredím pošty 
- vedieť podávať pohľadnice, listy, balíky a peňažné poukážky a počítať peniaze 

- nehanbiť sa požiadať o pomoc 

 v banke 

- oboznámiť sa s prostredím banky 
- vedieť rozdeliť finančné prostriedky na mesiac, hospodáriť s nimi 

- sporiť, urobiť vklad, výber a zostatok peňazí v banke, pracovať s kalkulačkou 

- pracovať s osobným účtom, platobnou kartou a s bankomatom 

 naša vlasť 

- získať poznatky o štátnych symboloch 
- poznať meno prezidenta Slovenskej republiky 

- spoznať najznámejšie oblasti a mestá Slovenskej republiky 

- oboznámiť sa s miestnou krajinou 

 návšteva v ZOO 

- poznať u nás žijúce a cudzokrajné zvieratá žijúce v ZOO 
- chrániť zvieratá 

- vedieť sa správať a bezpečne sa pohybovať v prírode, 

- oboznámiť sa s nebezpečenstvom besnoty 

 využívanie voľného času 

- správať sa v divadle, v kine, v múzeu a na výstave 

 prázdniny a dovolenka 

- striedať prácu a odpočinok 

- poznať rozdiel medzi aktívnym a pasívnym oddychom 

- oboznámiť sa s rekreačnými oblasťami a kúpeľami v SR 

- poslať pohľadnicu z dovolenky. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo 

alebo hromadne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti v 

nových situáciách, úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. 

Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, 

čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 



8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 

 
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Názov predmetu Etická výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Etická výchova predstavuje vyskúšaný a overený výchovný model, ucelený program, 

vedúci žiakov k pozitívnym hodnotám a k ich uplatneniu v bežnom živote. 

Etická výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky, 

zároveň ich učiť pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a prevziať 

zodpovednosť za seba i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne pripravuje 

žiakov na zmysluplný a produktívny život v rodine, na pracovisku i v spoločnosti. 

Etická výchova sa neuspokojuje iba podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem, napomáha 

osvojenie si správania, ktoré je s nimi v súlade. 

Cieľom etickej výchovy je v rámci možností nahradiť žiakom chýbajúce pozitívne skúsenosti, 

vrátiť im pocit dôvery v seba i okolie, pomáhať im nadobudnúť zdravé sebavedomie, učiť ich 

vychádzať s rovesníkmi, podporovať rozvoje pozitívnych osobnostných vlastností, 

oboznamovať a pomôcť zvnútorňovať prosociálne hodnoty a postoje. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu etická výchova je: 

− získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a iniciatívu, 

− osvojiť si základné komunikačné zručnosti, 

− osvojiť si základy spoločenského správania, 

− učiť sa pozitívne hodnotiť seba aj druhých, 

− učí sa riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch, 

− oboznámiť sa so základnými pojmami súvisiacimi s ochranou prírody a životného 

prostredia. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

1. Verbálna a neverbálna komunikácia 

2. Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 

3. Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 

4. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva 

5. Etické aspekty ochrany prírody 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, dodržiavať 

pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 



 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda, 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 
- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 
problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu, 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 
- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: odborná literatúra – Lexikón slušného 

správania MATYS 1997, Etická výchova Istropolitana 1992, Mravná výchova SPN 1963, 

pracovné listy, detské časopisy, nástenné obrazy, fotografie, modely, stavebnice, relácie  

v školskom rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 

Verbálna a neverbálna komunikácia 

– Spolupráca - zoznámiť sa medzi sebou, hry a aktivity podporujúce spoluprácu, 

– Zrakovýkontakt – uvedomiť si význam zrakového kontaktu, hovoríme nielen slovami, ale 

aj očami, mimikou, výrazom tváre a pod., 

– Úsmev – uvedomiť si význam úsmevu, urobiť rôzne úkony s úsmevom, tie isté bez 

úsmevu (poprosiť, poďakovať, prikázať,...). 

– Pozdrav – vedieť pozdraviť, pozdrav je prejavom úcty, priateľstva. Pozdravom 

nadväzujeme kontakt. K pozdravu patrí aj zrakový kontakt a úsmev. Podanie ruky – 

správny stisk ruky, trvanie stisku ruky. 

– Otázkaaprosba – osvojiť si základné prvky komunikácie. Otázka – môže byť výzvou k 

priateľstvu, posolstvom druhého, že nás zaujíma on sám, to čo robí, čo si myslí. 

Prosba – vedieť milo, skromne, poprosiť, ale bez zbytočného ponižovania seba 

samého. 

– poďakovanie a ospravedlnenie – osvojiť si základné prvky komunikácie. Poďakovať a 

ospravedlniť sa, sú základné podmienky ľudského spolunažívania. Ospravedlniť  sa ak 

sme sa dopustili chyby. 

– Rozhovor – vedieť začať, udržiavať a ukončiť rozhovor. Zreteľný zrakový kontakt, 

primeraný výraz tváre, postoj prijímania a vysielania: orientácia tela k partnerovi, 

primeraná vzdialenosť, pokoj, zdržiavanie sa nedočkavých pohybov, neskákať druhém do 

reči. 

– Počúvanie – precvičiť pozorné počúvanie. Poukázať na komunikačné chyby. Pri 

rozhovore udržiavať zrakový kontakt s partnerom. Pri rozhovore s viacerými ľuďmi 

pozerať striedavo na všetkých členov skupiny (modelové situácie). 



– Pravda a lož – rozlíšiť pravdu od lži. Zážitkovým spôsobom si uvedomiť negatívne 

dôsledky lži. Prečo je lož nesprávna, prečo ľudia klamú (modelové situácie). 

 

Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 

- Hodnota a veľkosť človeka, úcta kľudskej osobe - vedieť prejaviť úctu. Úcta 

k človeku. Ujasniť nereálnosť a absurdnosť obrazu „hrdina“ vo vedecko–fantastických 

filmoch. 

- Pozitívne sebahodnotenie – uvedomovať si a vážiť vlastné pozitívne stránky. 

Sebaovládanie. Hry a aktivity podporujúce pozitívne sebahodnotenie. 

- Poznaťsvojeslabéasilnéstránky– vedieť spracovať svoje zlyhania a chyby. „Aký som“ – 

sebapoznávanie, ochota nechať sa poznať. 

 

Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 

- Pozitívnehodnotiťdruhýchvbežnýchpodmienkach - pozitívne hodnotiť druhých 

vyjadriť prejavmi pozornosti. Vyjadriť uznanie a sympatie. Konkrétne vyjadriť vlastnosti 

dobrého priateľa. Uvedomiť si účinnosť pochvaly na sebe a iných. Vyslovovať a prijímať 

pochvaly druhých. 

- Pozitívnehodnoteniedruhýchv„sťaženýchpodmienkach“ 

Vedieť odpustiť, prekonať antipatiu. Zbavovať sa predsudkov (rasizmus). Komunikovať 

otvorene, adresne. Vedieť vyjadriť a aj prijať kritiku a pochvalu. Dokázať vidieť na 

druhých pozitívne aj negatívne vlastnosti. Pozitívne hodnotiť udalosti aj ľudí. 

 

Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva 

- Tvorivémysleniežiakov - rozvíjať predstavivosti a obrazotvornosti. Pozorovanie. 

Hry a úlohy rozvíjajúce tvorivosť. 

- Riešenieproblémov - tvorivo riešiť každodennú situáciu zo života žiakov. 

 

Etické aspekty ochrany prírody 
- Životnéprostredie - úcta ku všetkým formám života. Ekologická etika z pohľadu žiaka 

(ochrana prírody, zber odpadu, čistota ovzdušia a pod.). 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie v podobe pochvaly alebo 

formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, 

hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí činností,  

schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom  živote),  úroveň  

samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania Pri hodnotení žiackych 

učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie.  

Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

slovne. 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Názov predmetu Etická výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 



Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Etická výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné  a  slabé  

stránky, zároveň ich učiť pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a 

prevziať zodpovednosť za seba i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne 

pripravuje žiakov na zmysluplný a produktívny život v rodine, na pracovisku i v spoločnosti. 

Etická výchova sa neuspokojuje iba podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem, napomáha 

upevniť si u žiakov základy spoločenského správania, 

Cieľom etickej výchovy je viesť žiakov k  sebaúcte,  autonómii  cítenia  a  myslenia, 

vytvárať prosociálne spoločenstvo detí, osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v 

sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi, rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti – učiť  

sa vyjadrovať city, prežívať radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný inými a mať rád 

iných, nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu, empatiu. 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu etická výchova 

je: 

- učiť sa efektívne komunikovať s rovesníkmi, 

- upevniť si základy spoločenského správania, 

- učiť sa základné pravidlá vyjadrovania citov, 

- učiť sa spolupracovať s druhými, nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu, 

empatiu. 

3. OBSAH PREDMETU 

1. Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov 

 
2. Empatia 

3. Asertivita 

4. Reálne a zobrazené vzory 

5. Prosociálne správanie 

 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, dodržiavať 

pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda, 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 
- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému), 

- kooperatívne učenie, 

- kreatívne učenie, 

- participatívne učenie. 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom procese: 



- metóda výkladu, 
- metóda demonštrovania a pozorovania, 

- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Lexikón slušného správania MATYS 1997, Etická 

výchova, 1992 Istropolitana , 

Bratská, M. Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia, Bratislava, UK, 1994 

Lencz, L. Pedagogika etickej výchovy, Bratislava, MC, 1992, 

Košč, M. Základy psychológie, Bratislava, SPN, 1994 
Pracovné listy, detské časopisy, nástenné obrazy, fotografie, relácie v školskom rozhlase, CD, 

videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov 

Naučiťsaidentifikovaťavyjadriťcity 

Mimické vyjadrenie citov a postojov. Vedieť vyjadriť radosť a vďačnosť. Identifikovať 

vlastné city. Relaxácia. Identifikácia negatívnych citov a ich zvládnutie. 

Naučiťsazvládnuťprudkéemócie 

Identifikovať negatívne city   a ich zvládnutie. Depresia. Ovládať základné pravidlá 

vyjadrovania citov. 

 

Vyššieemócie 

Úloha vyšších emócií v rozvoji charakteru. Hľadať vhodné spôsoby ako ovládať negatívne 

city. 

 

Empatia 

 

Základnézručnostiemocionálnejakognitívnejempatie 

Neverbálne vyjadrenie empatie. Pochopenie druhých. Vžiť sa do situácie druhých. Empatia v 

každodennom živote. 

 

Asertivita 
 

Pasívne,agresívneaasertívnesprávanie 

Aktivity zamerané na pochopenie významu asertivity. Príčiny a opodstatnenosť svojho 

rozhodovania. Odmietnutie. Sťažnosť. Vysvetliť svoje názory a práva. Mať odvahu vysloviť 

návrh. Poznať nevhodnosť pasívneho a agresívneho správania. Riešenie konfliktov. 

 

Reálne a zobrazené vzory 

 

Pozitívne vzory správania v každodennom živote. Pozitívne vzory správania v literatúre. 

 

Prosociálne správanie 

 

Spolupráca 

Vedieť spolupracovať s druhými. Výhody spolupráce. Pomoc, 



darovanie, delenie sa. 

Prijímať a dávať – základné prvky v medziľudských vzťahoch, priateľstve a láske. Motivácia k 

prosociálnemu správaniu. 

 

Priateľstvo 

Význam a hodnota priateľstva. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie v podobe pochvaly alebo 

formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, 

hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí činností, 

schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote), úroveň samostatnosti 

myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania Pri hodnotení žiackych  učebných  

výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého 

učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Názov predmetu Etická výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Cieľom etickej výchovy je viesť žiakov k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia. Etická 

výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky. Ulohou 

etickej výchovy je vytvárať pozitívne vzťahy a prevziať zodpovednosť za seba i za druhých. 

Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne pripravuje žiakov na zmysluplný a produktívny 

život v rodine, na pracovisku i v spoločnosti. 

Etická výchova sa neuspokojuje iba podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem, napomáha upevniť 

si u žiakov základy spoločenského správania, 

Etická výchova pomáha vytvárať prosociálne spoločenstvo detí, osvojovať si sociálne 

zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi, rozvíjať a posilňovať 

komunikačné zručnosti – učiť sa vyjadrovať city, prežívať radosť z napĺňania potreby byť 

akceptovaný inými a mať rád iných, nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu, empatiu. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu etická výchova je: 

Osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, 



-učiť sa obhájiť svoje práva a názory, - učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, 

-chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny. 

 
3. OBSAH PREDMETU 

Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity 
Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, úcta k človeku. Poznať svoje silné a slabé stránky, 

pozitívne a negatívne vlastnosti. Zdravé sebavedomie. Prijať sám seba aj so svojimi 

nedostatkami a rozhodnúť sa pracovať na sebe. Rovnakú šancu dávať iným. 

 

Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory 

Vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych situáciách. Opýtať sa prečo, vedieť odmietnuť, 

vysloviť sťaţnosť, vysvetliť svoje názory, poţiadať o láskavosť, vysloviť návrh, čeliť 

manipulácii a tlaku skupiny. Uplatňovanie asertívneho správania v kaţdodennosti. 

Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity 
Vzťah k druhým. Vzájomná úcta pri komunikácii: pekne sa oslovovať, pozdraviť sa, počúvať 

sa navzájom. Úcta k vzájomným poţiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro: poprosiť, 

poďakovať. Vzájomná pomoc medzi spoluţiakmi i členmi rodiny. Rozvíjanie vlastnej identity 

v interakcii s druhými, ochota odpúšťať a poţiadať o odpustenie. 

 

Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine 

Hlbšie poznanie vlastnej rodiny – ako poznám svoju matku, svojho otca, súrodencov. 

Uplatňovanie sociálnych zručností v rámci rodiny – byť empatickým, otvorene a citlivo 

komunikovať, byť asertívnym. Reflexia nad vlastnou kritickosťou v rodine. Rešpektovanie 

pravidiel hry (práva a povinnosti) v rodine. 

 

Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti 
Rozvíjanie sexuálnej identity. Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami. Priateľstvo a láska. 
Utváranie predstáv o budúcom partnerovi. „Zázrak života“ – počatie a prenatálny ţivot 

ľudského plodu. Rozpor medzi pohlavnou a psychosociálnou zrelosťou. Predčasný sexuálny 

styk, jeho príčiny a dôsledky. Neprijateľná iniciatíva iných - sexuálne zneuţívanie detí. 

 

Vzťah k starým, k chorým a k osobám so špecifickými potrebami 
Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie spomínanými ľuďmi. Ochota chápať ich potreby, ale aj 
vidieť ich moţnosti a bohatstvo, ktoré môţu odovzdať ostatným. 

 
Učíme žiakov uvedomovať si hodnoty rodiny. 

Vedieť vyjadriť, čo sa im na ich rodine najviac páči, čo by mohli urobiť pre lepšie vzťahy v 

rodine. 

Vedieme ich ku kultivovanému správaniu voči osobám iného pohlavia, uvedomovaniu si 

svojej sexuálnej identity, chápaniu hodnoty priateľstva a lásky. 

Učíme žiakov ako odmietnuť neprijateľnú iniciatívu iných k sexuálnemu zneužitiu. 

Všetky aktivity na hodinách etickej výchovy realizujeme so zreteľom na mentálnu úroveň 

žiakov 

 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, 

dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho 

prístupu k žiakom. 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda, 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 



- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému), 

- kooperatívne učenie, 

- kreatívne učenie, 

- participatívne učenie. 

 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu, 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 

- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Lexikón slušného správania MATYS 1997, 

Etická výchova, 1992 Istropolitana , 

Bratská, M. Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia, Bratislava, UK, 1994 

Lencz, L. Pedagogika etickej výchovy, Bratislava, MC, 1992, 

Košč, M. Základy psychológie, Bratislava, SPN, 1994 

Pracovné listy, detské časopisy, nástenné obrazy, fotografie, relácie v školskom rozhlase, CD, 

videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 
- poznať svoje silné a slabé stránky, pozitívne a negatívne vlastnosti, 

- prijať sám seba aj so svojimi nedostatkami a rozhodnúť sa pracovať na sebe. 

- rovnakú šancu dávať iným, 

- vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych situáciách. Vzájomnej úcte pri komunikácii: pekne sa 

oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa navzájem, 

- poprosiť, poďakovať, 
- rozvíjať vlastnú identitytu v interakcii s druhými, ochota odpúšťať a požiadať o odpustenie, 

- hlbšie poznať vlastnú rodinu vzťahy medzi členmi rodiny, 

- posudzovať vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, priateľstvo a láska, rozvoj empatie, 
- komunikovať s rovesníkmi, 

- chápať potreby iných ale aj vidieť ich možnosti a bohatstvo, ktoré môžu odovzdať 

ostatným, 

-vedieť spolupracovať s druhými, 

- prijímať a dávať. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie v podobe pochvaly alebo 

formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, 



hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí činností,  

schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote), úroveň 

samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania Pri hodnotení 

žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať  a hodnotiť  treba  

to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a 

známkou). 

Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Etická výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a 

slabé stránky, zároveň ich učiť pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne 

vzťahy a prevziať zodpovednosť za seba i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická 

výchova účinne pripravuje žiakov na zmysluplný a produktívny život v rodine, na 

pracovisku i v spoločnosti. 

Etická výchova sa neuspokojuje iba podávaním informácií o morálnych zásadách,  

ale pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje 

hodnotovú orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu  mravných 

noriem, napomáha upevniť si u žiakov základy spoločenského správania, 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom etickej výchovy je viesť žiakov k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia, 

vytvárať prosociálne spoločenstvo detí, osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v 

sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi, rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti 

– učiť sa vyjadrovať city, prežívať radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný 

inými a mať rád iných, nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu, empatiu. 

- Upevniť si základy spoločenského správania 

- Získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a iniciatívu 

- Učiť sa pozitívne hodnotiť seba aj druhých 

- Vedieť prijať kritiku aj pochvalu, vedieť odpustiť 

- 

3. OBSAH PREDMETU 

1. Verbálna a neverbálna komunikácia 

2. Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 



 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, 

dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho 

prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda, 
- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým 

riešením problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným 

riešením problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom 

procese: 
- metóda výkladu, 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 

- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: odborná literatúra – Lexikón 

slušného správania MATYS 1997, Etická výchova Istropolitana 1992, Mravná 

výchova SPN 1963, pracovné listy, detské časopisy, nástenné obrazy, fotografie, 

modely, stavebnice, relácie 

v školskom rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, 

Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Spolupráca 

Žiak sa naučí definovať pojmy spolupráca. 

Zrakový kontakt 
Vysvetliť pojem zrakový   kontakt, prenášanie zrakového kontaktu v skupinovom 

rozhovore z jedného na druhého komunikujúceho a primeranú gestikuláciu v komunikácii. 

 

Úsmev 
Vysvetliť  úsmev  pri  komunikácii.  Vnímať  náladu   druhých   prostredníctvom 

zrakového  kontaktu,  úsmevu,  mimiky  a  gesatikulácie   vzhľadom   na   situáciu. 
Vyjadriť náklonnosť opätovať úsmev od iných. 

 

Pozdrav 
Primerane reagovať na pozdrav jeho opätovanie vzhľadom na konkrétnu 



situáciu. 

 

Otázka a prosba 
Klásť otázky a formulovať prosby vedúce k priateľstvu pri hre alebo spoločnej 

činnosti. 

 

Poďakovanie a ospravedlnenie 
Poďakovať za splnenie vyslovenej prosby za požičanú hračku . Uvedomiť si chybu a 

vysloviť ospravedlnenie. 

 

Rozhovor 

Začať udržať a ukončiť rozhovor. 

 

Počúvanie 
Osvojiť  si  schopnosť  trpezlivého  počúvania  odpútanie  sa  od   seba  a sústredenie  sa   

na hovoriacu osobu. 

 

Pravda a lož 
Rozlíšiť pravdu od lži uvedomiť si negatívne dôsledky lži, poznávanie a pozitívne 

hodnotenie seba. 

 

Hodnota a veľkosť človeka, úcta k ľudskej osobe 

Úcte k človeku ujasniť si obraz hrdinu vo vedeckofantastickýc filmoch. 
 

Pozitívne sebahodnotenie 

Utvárať pozitívny vzťah k sebe. Uvedomiť si vlastné pozitívne stránky. 

 

Sebaovládanie 

Poznávať svoje slabé a silné stránky. Spracovať svoje zlýhanie a chyby. 

 

Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 

Pozitívne hodnotiť druhých v bežných podmienkach, vyjadriť uznanie  a  sympatii. 
Vyjadriť vlastnosti dobrého priateľa. Vysloviť a prijať pochvalu. 

Odpustiť prekonať antipatiu. Zbaviť sa predsudkov, otvorene a adresne komunikovať. 

Vyjadriť a. prijať pochvalu a kritiku. Pomenovať pozitívne a negatívne vlastnosti na 

druhých. Pozitívne hodnotiť udalosti aj ľudí. Vytvárať pozitívny vzťah ku svojím 

spolužiakoma k ľuďom so zdravotným postihnutia. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie v  podobe  pochvaly  

alebo formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne, hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň 

vedomostí činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote), 

úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania Pri hodnotení 

žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak 

vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 
 



Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Etická výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky, 

pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a učí zodpovednosti za seba i za 

druhých.  Pripravuje  žiakov   na   zmysluplný   a produktívny   život   v rodine,   na   pracovisku   i 

v spoločnosti. Pomocou modelových interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje 

hodnotovú orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem, napomáha 

upevniť základy spoločenského správania. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Rozvíjať povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, 

-prehĺbiť komunikačné spôsobilosti orientované na riešenie problémov a vedenie dialógu v 

rámci ich individuálnych schopností, 

-upozorniť žiakov na ponuku k rozličným typom závislostí, vrátane nevhodných masmediálnych 

vplyvov, 

-chápať význam radosti a pozitívneho myslenia v ľudskom živote a snažiť sa ich šíriť. 
 

3. OBSAH PREDMETU 

I. Prehĺbenie povedomia vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti vôbec. Objavovanie 

nových darov, ich kultivovanie, rozvoj záujmov. Dar priateľstva pre vnútorný rozvoj ľudskej 

osoby. Ľudské možnosti, túžby a odvážne sny, odvaha konať. 

II. Prehĺbenie komunikačných spôsobilostí. Počúvanie, vedenie dialógu, riešenie konfliktov. 

Asertivita orientovaná na prosociálnosť –požiadať o láskavosť, hovoriť adresne, vedieť povedať 

nie, oprávnená a neoprávnená kritika. 

III. Zdravý životný štýl. Povedomie vlastnej hodnoty. Skromnosť (opak neprimeraného 

sebaoceňovania ), nepovyšovať sa nad iných vo vystupovaní, v nárokoch, v rečiach. 

Dobroprajnosť -dopriať iným materiálne i duchovné dobrá, vedieť sa tešiť spolu s nimi. 

Cieľavedomosť, pracovitosť, usilovnosť. 

Čistota zmýšľania, reči a prejavov správania v oblasti sexuality, význam studu a intimity v 

prejavoch náklonnosti medzi chlapcom a dievčaťom. 

Kultivované vyjadrenie svojich citov, hlavne negatívnych. Veselosť. Sebaovládanie. Ovocie 

zdravého životného štýlu. 

IV. Závislosti, ktoré môžu znehodnotiť a ohrozovať náš život. 
Fajčenie, alkohol, omamné látky. Konzumný a nezodpovedný sex. 

Hracie automaty, nadmerné sledovanie televízie. 

Sekty a kulty, skupiny orientované na rasovú neznášanlivosť. 

V. Masmediálne vplyvy. Prosociálne vzory v masmédiách (osobné i kolektívne). 

Kritické hodnotenie videoprodukcie a televíznych programov. 

Televízna pseudorealita a jej hodnotenie. Výchova kritického diváka. 

Možnosti pozitívneho ovplyvňovania televíziou. 

VI. Radosť a optimizmus. Radosť ako dôsledok objavovania hodnôt. 

Radosť ako výsledok vynaloženej námahy pri dosahovaní cieľa. 

Radosť ako predpoklad i dôsledok socializácie. Radosť ako dar pre iných (šírenie optimizmu a 



nádeje vo svojom okolí). Pozitívny vzťah k životu a k ľuďom. 
 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Zameriame sa na utvrdenie niektorých hodnôt a sociálnych spôsobilostí, s ktorými sa žiaci 

stretli v predchádzajúcich ročníkoch. 

Snažíme sa rozprávať so žiakmi o ich problémoch a zaujať k nim prosociálne postoje. 

Pri preberaní témy „Závislosti, ktoré môžu znehodnotiť a ohrozovať náš život“ primeraným 

spôsobom k chápaniu žiakov ich upozorňujeme na možné riziko zneužitia ich dôvery zo strany 

cudzích ľudí. Náročnosť témy „Masmediálne vplyvy“ prispôsobíme rozumovým schopnostiam 

žiakov. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 

BRATSKÁ, M.: Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. Bratislava: Univerzita 

Komenského, 1994. 

KOŠČ, M.: Základy psychológie. Bratislava: SPN, 1994. 

LENCZ, L.: Pedagogika etickej výchovy. Bratislava: MC, 1992. 

LENCZ, L. -KRIŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu etická výchova. Bratislava: MC, 

1993. 

LENCZ, L. a kol.: Metodický materiál k predmetu etická výchova II. Bratislava: MC, 1994. 

LENCZ, L., IVANOVÁ, E.: Metodický materiál III. K predmetu etická výchova. Bratislava: 

MC, 1995. 

ROCHE –OLIVAR, R.: Etická výchova. Bratislava: OrbisPoctus Istropolitana, 1992. 

JOYEUX, H.: Přichází puberta. Sexuální výchova od 10 do 13 let. Praha: Portál, 1994. 

Učebné osnovy Etickej výchovy pre 5. až 9. ročník základnej školy. Bratislava: 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,1997. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí vyjadrovať svoje pocity, túžby a záujmy jednoduchým spôsobom. Naučí sa 

počúvať iných, viesť dialóg, riešiť bežné konflikty, chápať iných, tolerovať ich, vedieť sa 

prispôsobiť, požiadať o láskavosť, hovoriť adresne, vedieť vyjadriť nesúhlas, vyjadriť kritiku 

nielen na iných ale i na seba. Pozná zdravý životný štýl, vlastnú hodnotu – čo dokáže a čo nie, 

nespráva  sa     povýšenecký,  vie  byť  dobroprajný  v rôznych  smeroch.  Vie,  že  len  práca     

a usilovnosť pomáha napredovať. Pozná správne správanie sa v oblasti sexuality, pozná význam 

studu a intimity v prejavoch medzi chlapcom a dievčaťom. Dokáže kultivovane vyjadrovať 

svoje negatívne pocity. Vie sa ovládať v rečiach aj v skutkoch. Pozná závislosti, ktoré ohrozujú 

život,  existenciu  siekt,  masmediálne  vplyvy.  Dokáže  posúdiť  a zhodnotiť  videoprodukciu  

a televízne programy. Vie vyjadriť radosť a pozitívny vzťah k životu. 
 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Žiakov hodnotíme slovne, v rámci stimulácie motivácie v podobe pochvaly alebo 

formou klasifikácie známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, 

hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, 

schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách(v bežnom živote), úroveň samostatnosti 

myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania Pri hodnotení žiackych učebných 

výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého 

učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). Na konci každého klasifikačného 



obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 
 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 

 
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 
Názov predmetu Etická výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne / 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet Etická výchova sa v 10. ročníku zameriava na prehĺbenie niektorých hodnôt a 

sociálnych spôsobilostí, s ktorými sa žiaci stretli v predchádzajúcich ročníkoch. Snažíme sa primerane 
vyjadrovať city, učiť sa spoznávať pozitívne vlastnosti svojich najbližších, diskutovať a zaujať 

prosociálne postoje k rozličným aktuálnym problémom žiakov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu etická výchova je: 
 

 Upevniť si základné komunikačné zručnosti a základy spoločenského správnia, 

 učiť sa primerane vyjadrovať city, 

 učiť sa spoznávať pozitívne vlastnosti svojich najbližších, 

 dodržiavať dohodnuté pravidlá správania. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

I. Verbálna a neverbálna komunikácia 

Otázka a prosba 
Precvičovanie schopnosti klásť otázky a formulovať prosby vedúce k priateľstvu v hre alebo spoločnej 
činnosti. 

Poďakovanie a ospravedlnenie 
Precvičovanie poďakovania za splnenie vyslovenej prosby, za požičanú hračku alebo pomôcku. 

Uvedomenie si chyby a vyslovenie ospravedlnenia. 

 

Rozhovor 
Prejavovanie schopnosti začať, udržiavať a ukončiť rozhovor. 

Prejavovanie schopnosti ovládať svoju impluzivitu a zlepšovať sebaovládanie v rozhovore.  
 

Počúvanie 

Prejavovanie schopnosti trpezlivého počúvania, odpútanie sa od seba a sústredenie na hovoriacu osobu. 
 

Pravda a lož 

Rozlišovanie pravdy od lži, uvedomovanie si negatívnych dôsledkov lži. 

 

II. Pozitívne hodnotenie seba a druhých 
 

Pozitívne sebahodnotenie 

Utváranie pozitívneho vzťahu k sebe. Uvedomovanie si vlastných pozitívnych stránok. Sebaovládanie. 
Hry a aktivity podporujúce pozitívne sebahodnotenie. 

 



Pozitívne hodnotenie druhých 

Vyjadrenie uznania a sympatie. Konkrétne vyjadrenie vlastnosti dobrého priateľa. Odpustenie. 

Uvedomenie si účinnosti pochvaly na sebe a iných. Vyslovovanie a prijímanie pochvaly druhých. 
Vyjadrovanie a prijímanie kritiky a pochvaly. 

 

III. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch 
 

Pozorovanie. Hry a úlohy rozvíjajúce tvorivosť. 

Tvorivé riešenie každodenných situácií zo života žiakov. 
 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, dodržiavať 

pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 
 

- informačno – receptívna metóda, 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 
- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením problému), 
- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému), 

- kooperatívne učenie, 

- kreatívne učenie, 
- participatívne učenie. 

 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom procese: 

 

- metóda výkladu, 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 

- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 
- situačná metóda. 

Metódy diagnostické a klasifikačné 
 

skúšanie ústne, písomné 
 

Formy: 

 
-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie a besedy s odborníkmi. 
 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

LENCZ, L.: Pedagogika etickej výchovy. Bratislava: MC, 1992. 
LENCZ, L. - KRIŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu etická výchova. Bratislava: MC, 1993. 
LENCZ, L. a kol.: Metodický materiál k predmetu etická výchova II. Bratislava: MC, 1994. 

LENCZ, L., IVANOVÁ, E.: Metodický materiál III. K predmetu etická výchova. Bratislava: 

MC, 1995. 
ROCHE – OLIVAR, R.: Etická výchova. Bratislava: Orbis Poctus Istropolitana, 1992. 

JOYEUX, H.: Přichází puberta. Sexuální výchova od 10 do 13 let. Praha: Portál, 1994. 

Učebné osnovy Etickej výchovy pre 5. až 9. ročník základnej školy. Bratislava: Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky, 1997. 

KRIŽOVÁ, O. – PODMANICKÝ, I.: Štátny vzdelávací program. Etická výchova – príloha ISCED 3, 

ŠPÚ, Bratislava 2010. 

BRATSKÁ, M.: Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 1994. 

KOŠČ, M.: Základy psychológie. Bratislava: SPN, 1994. 



KMEŤ, M.: Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej 

základnej škole I. a II. časť. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2002 ako celok 
MPC Prešov, 2007: Ako sa nestratiť v živote – Metodická príručka pre učiteľov. 

Doplnkový učebný text Bratislava 1998: Ako poznám sám seba. 

Doplnkový učebný text Bratislava 2005: Ako zmeniť sám seba? Program ZMENA. 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 

I. Verbálna a neverbálna komunikácia 

 

- primerane vyjadrovať city, 

- kultivovane vyjadrovať negatívne city ako hnev, vzdor, smútok, 

- vedieť počúvať, viesť dialóg, vedieť riešiť konflikty, 
- uvedomiť si chyby a vedieť vysloviť ospravedlnenie, 

- byť asertívny, vedieť sa v živote orientovať na prosociálnosť – požiadať o láskavosť, hovoriť adresne, 
vedieť povedať nie, rozlišovať oprávnenú a neoprávnenú kritiku. 

- osvojiť si objavovanie nových darov, ich kultivovanie, rozvoj záujmov, 
- pochopiť význam daru priateľstva pre vnútorný rozvoj ľudskej osoby, 

- pri rozhovore sa sústrediť na hovoriacu osobu, 
-rozlišovať pravdu od lži, uvedomovať si negatívne dôsledky lži, 

- čo prináša pozitívny vzťah k životu a k ľuďom. 
 

II. Pozitívne hodnotenie seba a druhých 

 

- pochopiť povedomie vlastnej hodnoty, 
- uvedomovať si vlastné pozitívne stránky a utvárať pozitívny vzťah k sebe, 

- akceptovať city iných, 
- sebaovládanie, 
- vyjadrovať uznanie a sympatie, 

- konkrétne vyjadriť vlastnosti dobrého priateľa, 
- pochopiť význam odpúšťania, 

- vyslovovať a prijímať pochvalu druhých, 

- vyjadrovať a prijímať kritiku a pochvalu. 

 

III. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch 
 

- porozorovať správanie iných, 

- spoznávať pozitívne vlastnosti svojich najbližších v rodine v škole, 
- vedieť tvorivo riešiť každodenné situácie zo života. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho možností a 
schopností. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo hromadne. 
Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. 

Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách, úroveň 

samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania Snaha každého učiteľa je pozitívne 
hodnotenie. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 
 

 



Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 
Názov predmetu Pracovné vyučovanie 
Časový rozsah výučby 5 hodiny týždenne / spolu 165 hodín ročne / 

Ročník prvý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Tento  predmet  má  významnú  úlohu  vo  vzdelávaní  žiakov  s  mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného  sociálneho  začlenenia  sa  do  spoločnosti, 

vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja 

jeho osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému prostrediu. 

Pracovné vyučovanie dôležito prispieva k vytváraniu samoobslužných a 

hygienických návykov, k vytváraniu a rozvoju poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Postupné osvojovanie si týchto zručností, najmä 

pracovných má nemalý vplyv na neskoršiu predprofesionálnu prípravu. 

Všetky činnosti v rámci tohto predmetu prispievajú k uspokojovaniu osobných 

potrieb žiaka, k rozvoju jeho schopností, možností a zručností. V rámci 

medzipredmetových vzťahov prispieva  k rozvoju  celej  osobnosti  žiaka,  a tým  sa 

stáva jeho život zmysluplnejším a nezávislejším. 

 

2. CIELE PREDMEUTU 

 utvárať základné hygienické návyky a sebaobslužné zručnosti, 

 utvárať základné návyky pri stravovaní, 

 rozvíjať jemno-motorické zručnosti, 

 adekvátne používať predmety, 

 utvárať základné pracovné zručnosti, 

 rozlišovať rôzne materiály. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Sebaobslužné činnosti 

 
Osobná hygiena – nácvik potrebných činností a 

postupov. Používanie hygienických potrieb. 

Osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

Používanie WC, splachovanie, používanie toaletného papiera a 

vreckovky. Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s pomocou. 

Používanie zipsu a patentiek s pomocou. Navliekanie 

šnúrky do topánky, viazanie uzla. Osvojenie si 

základných stravovacích návykov. 

Spoznať potreby pre stravovanie, spoznať vlastné a používať ich. 

Používanie lyžice pri jedle. 

Práce v domácnosti 
 

Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. Odkladanie 

odevu a obuvi s pomocou. 

Utieranie prachu s pomocou. 



Vynášanie odpadkov s pomocou. 

Vedieť vymeniť uterák. 

Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien. 

Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

Púšťanie vody – páková batéria, kohútik. 

Oboznámenie sa so zariadením kuchyne. 

Rozlíšenie potravín od ostatných predmetov s pomocou. 

Základy jednoduchého stolovania. 

Práce v dielni 
 

Práce s drobným materiálom 

 oboznámenie sa s papierom, textilom, drevom, plastelínou a pod. 

 triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru, 

 manipulovanie s predmetmi, 

 namotávanie a splietanie vlny a špagátov rôznej hrúbky, 

 strihanie rôznych materiálov, 

 viazanie uzlov 

Práce s papierom 

 trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie jeho základných vlastností, 

 obkresľovanie, vytrhávanie, lepenie a vyfarbovanie šablón z papiera, 

 nalepovanie samolepiek, 

Montážne a demontážne práce 

 navliekanie rôznych drobných predmetov 

 manipulovanie s kockami, 

 odskrutkovanie a zaskrutkovanie predmetov, 

 práce so stavebnicami, 

 jednoduché puzzle, 

 

Pestovateľské práce 

 

Polievanie izbových kvetín, záhonov a rastlín na školskom pozemku s pomocou.Oboznámiť sa 

so sadením, klíčením a rastom rastlín. Práca s hrablami. 

Zbieranie plodov z  prírody. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Voľba   vyučovacích    foriem    a metód     práce     úzko    súvisí    s obsahom    vyučovania, 

s individuálnymi možnosťami a schopnosťami žiakov, s momentálnym stavom vývinu ich 

jemnej a hrubej motoriky. Pri výučbe pracovného vyučovania využívame najmä: 

 motivačný rozhovor 

 demonštračnú metódu 

 metódu ilustračnú 

 metódu cvičenia a samostatnej práce žiakov 

 metódu exkurzie 

 metódu pozorovania a pokusov 

 metódu preverovania a hodnotenia vedomostí 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Časopisy a literatúra s návodmi na prácu s papierom, modelovacími hmotami, prírodninami 



a starostlivosťou o rastliny. 

Detské časopisy 

Internet 

TV 

relácie 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci si zvýšia samostatnosť pri hygienických  a  stravovacích  návykoch,  pri  

sebaobslužných zručnostiach.  Všetky   pracovné   činnosti,   ktoré   si   žiaci   osvojili, 

dokážu precvičovať v prirodzených podmienkach, čiže v praktickom živote. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne.  

Spolu 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 
Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne / 

Ročník druhý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet pracovné vyučovanie na nižšom stupni pre žiakov  so  stredným 

stupňom mentálneho postihnutia je zameraný predovšetkým na úlohy spojené s 

osvojením  si základných    hygienických     návykov     a sebaobsluhy     v súlade     s 

ich možnosťami a schopnosťami.. Zvládnutie týchto činností je jedným z hlavných 

predpokladov pre ďalší život mentálne postihnutých. Pre týchto žiakov je aj veľmi 

dôležitá manipulácia s predmetmi a rôznymi materiálmi, pomocou ktorých si žiaci 

rozvíjajú jemnú motoriku, ktorá je základom pre rozvíjanie grafomotorických zručností  

a vykonávanie samoobslužných a pracovných činností. Pri osvojovaní týchto zručností 

je nutné zapojenie reči vo forme verbalizácie činnosti, pomenovanie materiálu a 

pomôcok. Vôľové vlastnosti žiakov sa rozvíjajú dôsledným vedením k dokončeniu 

práce. Postupne sa u nich vytvárajú ďalšie pracovné návyky. 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele pracovného vyučovania sú: 



utvárať základné hygienické návyky a zručnosti, 

utvárať základné zručnosti pri manipulácii s bielizňou, odevmi a 

obuvou naučiť žiakov otvárať, zatvárať, zamykať a odomykať 

dvere manipulovať so svetelnými zdrojmi – rozsvietenie a 

zhasnutie svetla rozvíjať základné návyky pri stravovaní, 

predovšetkým v školskej jedálni 

viesť ich k udržiavaniu poriadku a čistoty priestorov, v ktorých prežívajú svoj 

život pri práci s rôznymi materiálmi rozvíjať ich jemnú motoriku 

starostlivosťou o rastliny pestovať u žiakov vzťah k životnému prostrediu a prírode 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Delíme ho do šiestich 

oblastí: 

SEBAOBSLUHA A PRÁCE V DOMÁCNOSTI 

Obsah predmetu je rozdelený do 
Predmet sa orientuje na manipuláciu s odevmi, obliekanie a vyzliekanie bielizne a 

odevov, rozopínanie a zapínanie gombíkov a zipsov, obúvanie a  vyzúvanie  obuvi.  

Žiaci si osvojujú správne využívanie toalety, umývanie rúk a tváre, používanie 

vreckovky a hrebeňa. Učia sa otvárať a zatvárať dvere, odomykať ich a zamykať. 

Manipulujú so svetlom rozsvecovaním a zhasínaním. Starajú sa o osobné veci a školské 

pomôcky. 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLOM 
Žiaci triedia rôzne druhy drobných materiálov podľa veľkosti, farby a tvaru. Tieto 

materiály ukladajú do rôznych nádob, krabíc a zásuviek. Drobné materiály presýpajú, 

prekladajú a pod. Učia sa navliekať korálky, namotávať vlnu na cievku, splietať špagáty 
a iné materiály. Venujú sa strihaniu povrázkov, slamy, vlny a rôznych handričiek. 

Nacvičujú si uzly a mašličky. Zbierajú prírodniny. 

PRÁCE S PAPIEROM 
Táto práca sa zameriava na krčenie papiera do guľôčky, trhanie papiera na čoraz drobnejšie 

kúsky, vytrhávanie predkreslených tvarov. Žiaci sa učia prekladať papier a vytvárať rôzne 

skladačky. Lepia papier a snažia sa o mozaiku. 

MODELOVANIE 
Spočíva vo vytváraní tvarov a modelov jednoduchých predmetov z rôznych materiálov 
(gulôčka, had, ovocie a pod.) 

MONTÁŽNE A DEMONTÁŽNE PRÁCE 
Manipulovanie s kockami. Stavanie mostov, komínov, stien a domov. Skladanie, rozkladanie 
a skrutkovanie stavebníc a predmetov. Využívanie špajlí, tyčiek, drievok a pod. 

PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE 
Zavlažovanie školského pozemku a polievanie izbových rastlín. Žiaci sledujú klíčenie rastlín 

v kútiku živej prírody. Pozorovaním sa učia, aký vplyv má pre život rastlín voda, svetlo, 

teplo, pôda a vzduch. Osvojujú si prácu so záhradným náradím ako hrable a motyka. 

Nadobúdajú zručnosť v hrabaní lístia. Zbierajú šišky a plody gaštana. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
 

Voľba vyučovacích foriem a metód práce úzko súvisí s obsahom 

vyučovania, s individuálnymi možnosťami a schopnosťami žiakov, s 

momentálnym  stavom  vývinu ich 

.jemnej aj hrubej motoriky. Pri výučbe pracovného vyučovania využívame 

najmä: motivačný rozhovor 

demonštračnú metódu 

metódu ilustračnú 

metódu cvičenia a samostatnej práce žiakov 

metódu exkurzie 



metódu pozorovania a pokusov 

metódu preverovania a hodnotenia vedomostí 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Časopisy a literatúra s návodmi na prácu s papierom, modelovacími hmotami, 

prírodným materiálom a starostlivosťou o rastliny 

Detské časopisy 

Internet 

Televízne relácie 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

vyzliekať a obliekať si bielizeň a odevy, rozopnúť a zapnúť si gombičky, zapnúť si 

zips, obuť sa a vyzuť, správne používať toaletu, umyť si ruky a tvár, použiť vreckovku, 

hrebeň, dokážu otvoriť, zatvoriť, odomknúť a zamknúť dvere, rozsvietiť a zhasnúť svetlo, 

postarať sa o  svoje  osobné  veci  a školské  pomôcky,  správať  sa v školskej  jedálni,  

utierať prach, zbierať a vynášať odpadky. Ďalej triediť rôzne druhy drobného  materiálu 

podľa vlastností , tvarov a manipulovať s nimi. Papier sa naučia trhať, krčiť, prekladať a 

lepiť. Z modelovacích materiálov budú modelovať jednoduché predmety. Budú vedieť 

pracovať so stavebnicami, rôznymi predmetmi, skladať ich a rozkladať. V rámci 

pestovateľských prác sa naučia polievať izbové rastliny zavlažovať pozemok. Naučia sa 

používať základné záhradné náradie, hrabať lístie, zbierať prírodniny. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne.  Neporovnávame  

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. 

Učiteľ sa riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého 

učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

slovne.. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne , 33 hodín ročne. 

Spolu  5 hodín týždenne , 165 hodín ročne . 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 
Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne / spolu 165 hodín ročne/ 

Ročník tretí 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Hlavným cieľom pracovnej výchovy  na  nižšom  stupni  variantu  B  sú  úlohy  

súvisiace so sebaobsluhou. Ich zvládnutie je jedným  z najdôležitejších  predpokladov 



pre život mentálne postihnutých. Ďalšie tematické celky vedú k utváraniu základných 

manuálnych zručností. Pri ich osvojovaní je nutné zapojenie reči vo forme verbalizácie 

činnosti, pomenovanie materiálu a pomôcok. Dôsledným vedením k dokončeniu práce 

sa pestujú vôľové vlastnosti žiakov, vytvárajú sa ďalšie pracovné návyky. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele pracovného vyučovania sú: 

- utvárať základné hygienické návyky, 

- utvárať základné samoobslužné činnosti, 

- utvárať základné návyky pri stolovaní, 

- rozvíjať hrubú a jemnú motoriku, 

- utvárať základné pracovné zručnosti, 

- pomenovať zariadenie kuchyne, 

-  oboznamovať sa s bezpečnosťou práce v kuchyni, 

- rozlišovať rôzne materiály, 

- adekvátne používať rôzne predmety. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Sebaobslužné činnosti 
Osvojovanie si hygienických návykov s pomocou: umývanie a utieranie tváre, rúk, česanie, 

úprava zovňajšku. 

Používanie hygienických potrieb, vytváranie zručností pri manipulácii s nimi. 

Púšťanie a zastavovanie vody. 

Používanie WC, toaletného papiera, splachovanie. 

 

Obliekanie a vyzliekanie odevu s pomocou. 

Rozopnutie veľkého gombíka s pomocou, sťahovanie a vyťahovanie zipsu. 

Obúvanie a vyzúvanie s pomocou, používanie suchého zipsu. 

 

Osvojenie si základných stravovacích návykov, jedenie s pomocou, používanie rúk pri jedení. 

Spolupráca pri kŕmení, nácvik samostatného jedenia. 

Nácvik pitia z pohára. 

 

Práce v domácnosti 
Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. 

Upratovanie hračiek s pomocou. 

Odkladanie odevu a obuvi s pomocou. 

Práca v kuchyni – oboznámenie sa so zariadením, jeho pomenovanie. 
Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

Nácvik utierania prachu, polievania kvetov. 

 

Práce v dielni 
Rozlišovanie rôznych materiálov: papier, textil, drevo, plastelína, hlina a iné. 

Trhanie a krčenie papiera. 

Manipulácia s kockami: ukladanie na seba, vedľa seba. 

Manipulácia s predmetmi: dvíhanie prenášanie , vkladanie. 

Skladanie jednoduchého puzzle. 

Skrutkovanie do perforovanej dosky. 

Navliekanie rôznych predmetov: veľké korále, krúžky. 

Oboznámenie sa s detským náradím a náčiním (kladivko, valček, lyžička, pohár a iné.) 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 



Voľba vyučovacích foriem a metód práce úzko súvisí s obsahom vyučovania, 

s individuálnymi možnosťami a schopnosťami žiakov, s momentálnym stavom vývinu ich 

jemnej aj hrubej motoriky. Pri výučbe pracovného vyučovania využívame najmä: 

- motivačný rozhovor, 

- demonštračnú metódu, 

- metódu ilustračnú, 

- metódu cvičenia a samostatnej práce žiakov, 

- metódu exkurzie, 

- metódu pozorovania a pokusov, 

- metódu preverovania a hodnotenia vedomostí. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Časopisy a literatúra s návodmi na prácu s papierom, modelovacími hmotami, 

prírodným materiálom a starostlivosťou o rastliny 

Detské časopisy 

Internet 

Televízne relácie 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia vyzliekať a obliekať si bielizeň a odevy, 

- rozopnúť a zapnúť si gombičky, zapnúť si zips, obuť sa a vyzuť, 

- správne používať toaletu, umyť si ruky a tvár, 

- použiť vreckovku, hrebeň, 

- dokážu otvoriť, zatvoriť, odomknúť a zamknúť dvere, 

- rozsvietiť a zhasnúť svetlo, 

- postarať sa o svoje osobné veci a školské pomôcky, 

- správať sa v školskej jedálni, 

- utierať prach, zbierať a vynášať odpadky, 

- triediť rôzne druhy drobného materiálu podľa vlastností a tvarov, 

- manipulovať s nimi, 

- naučia sa trhať, krčiť, prekladať a lepiť papier,. 

- z modelovacích materiálov budú modelovať jednoduché predmety. 

- pracovať so stavebnicami, rôznymi predmetmi, skladať ich a rozkladať. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

  Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu     

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
          

         Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne , 33 hodín ročne. 

         Spolu  5 hodín týždenne , 165 hodín ročne . 
 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 



Názov predmetu Pracovné vyučovanie 
Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne / spolu 165 hodín ročne / 

Ročník štvrtý 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Hlavným cieľom pracovnej výchovy na nižšom stupni variantu B sú úlohy 

súvisiace so sebaobsluhou. Ich zvládnutie je jedným z najdôležitejších predpokladov 

pre život mentálne postihnutých. Ďalšie tematické celky vedú k utváraniu základných 

manuálnych zručností. Pri ich osvojovaní je nutné zapojenie reči vo forme verbalizácie 

činnosti, pomenovanie materiálu a pomôcok. Dôsledným vedením  k  dokončeniu 

práce sa pestujú vôľové vlastnosti žiakov, vytvárajú sa ďalšie pracovné návyky. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- Upevňovať základné hygienické návyky, 

- zvyšovať samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach, 

- upevňovať základné stravovacie návyky, 

- rozlišovať rôzne materiály, 

- oboznámiť sa s vlastnosťami dreva, 

- oboznámiť sa s názvami a funkciou pracovných nástrojov, 

- udržiavať poriadok na pracovnom mieste, 

- zvládnuť základy jednoduchej starostlivosti o izbové rastliny. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Sebaobslužné činnosti 

Osobná hygiena: (opakovanie všetkých činností, ktoré si žiaci osvojovali v predchádzajúcich 

ročníkoch) čistenie zubov. 

Skladanie odevov na určené miesto, vešanie na vešiak. Odstraňovanie prachu z 

odevov prášením. 

Zvyšovanie samostatnosti pri obúvaní a vyzúvaní, čistenie topánok od prachu. 

Stolovanie v triede a v školskej jedálni. Zdokonaľovanie sa v stolovaní, používaní 

príboru, servítky. 

Práce v domácnosti 

Starostlivosť o osobné veci a školské pomôcky. 
Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní pomôcok v triede na určené miesto. Ukladanie 

osobných vecí do tašky, hygienického vrecúška. 

Ukladanie pomôcok v triede a do aktovky. Zametanie podlahy a utieranie prachu v triede. 

Samostatné zbieranie a vynášanie odpadkov. Odomykanie a zamykanie dverí kľúčom. 

Utváranie zručnosti v jednoduchom prestieraní, umývanie a utieranie riadu. Základy varenia: 

príprava čaju, natieranie chleba maslom, džemom. Čistenie zeleniny. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

Triedenie a ukladanie rôznych druhov materiálov a predmetov. 
Manipulácia s drobným materiálom. 

Navíjanie vlny, špagátov na cievku. Namotávanie 
vlny, špagátov na klbko. Navliekanie korálok podľa 
vzoru. Precvičovanie viazania uzla a mašličky. 
Práce s papierom 



Triedenie a porovnávanie papiera podľa vlastností (hladký, drsný, hrubý, tenký a od.). 
Prepichovanie a navliekanie papiera rôznej kvality na niť. 
Prekladanie, skladanie, vystrihovanie, nalepovanie, 
zlepovanie papiera. Strihanie papiera po predkreslenej čiare. 
Práce s drevom 

Oboznamovanie sa s vlastnosťami dreva a ich porovnávanie s vlastnosťami papiera a 
kartónu v praktických činnostiach. 

Opracovanie dreva brúsnym 
papierom. 

Montážne a demontážne práce 

Stavanie z kociek. 

Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním. 

 
Pestovateľské práce 

Ošetrovanie izbových rastlín. 
Polievanie kvetinových hriadok na školskom záhone. 

Príprava pôdy pred siatím, práca so záhradným náradím. 

Siatie do jamiek a hriadok. 

Zbieranie liečivých rastlín (podľa miestnych podmienok). 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Voľba vyučovacích foriem a metód práce úzko súvisí s obsahom 

vyučovania, s individuálnymi možnosťami a schopnosťami žiakov, s 

momentálnym stavom vývinu ich jemnej aj hrubej motoriky. Pri výučbe pracovného 

vyučovania využívame najmä: 

- motivačný rozhovor, 

- demonštračnú metódu, 

- metódu ilustračnú, 

- metódu cvičenia a samostatnej práce žiakov, 

- metódu exkurzie, 

- metódu pozorovania a pokusov, 

- metódu preverovania a hodnotenia vedomostí. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Časopisy a literatúra s návodmi na prácu s papierom, modelovacími hmotami, 

prírodným materiálom a starostlivosťou o rastliny 

Detské časopisyInternet Televízne relácie 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia vyzliekať a obliekať si bielizeň odevy, 

- rozopnúť a zapnúť si gombičky, zapnúť si zips, obuť sa a vyzuť, 

- správne používať toaletu, umyť si ruky a tvár, 

- použiť vreckovku, hrebeň, 

- dokážu otvoriť, zatvoriť, odomknúť a zamknúť dvere, 

- rozsvietiť a zhasnúť svetlo, 

- postarať sa o svoje osobné veci a školské pomôcky, 

- správať sa v školskej jedálni, 

- utierať prach, zbierať a vynášať odpadky, 

- triediť rôzne druhy drobného materiálu podľa vlastností a tvarov, 

- manipulovať s nimi, 

- naučia sa trhať, krčiť, prekladať a lepiť papier,. 



- z modelovacích materiálov budú modelovať jednoduché predmety. 

- pracovať so stavebnicami, rôznymi predmetmi, skladať ich a rozkladať. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

slovne.. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

           Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne , 33 hodín ročne. 

           Spolu  5 hodín týždenne , 165 hodín ročne . 
 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 
Názov predmetu Pracovné vyučovanie 
Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne (spolu 165 hodín ročne) 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s 

mentálnym postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia  sa  do 

spoločnosti, vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa , 

individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému 

životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a 

hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo 

vyšších ročníkoch je  dôležitým  činiteľom  predprofesionálnej  prípravy.  V  

kooperácii  s ostatnými  predmetmi  prispieva k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým   

sa stáva jeho život zmysluplnejším a nezávislejším. 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele pracovného vyučovania sú: 

zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch a sebaobslužných 

zručnostiach, 

zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch, 

rozlišovať rôzne materiály, 

rozvíjať schopnosť využívať voľný čas, 

osvojiť si základné pracovné zručnosti a návyky potrebné pri práci v domácnosti, 

osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri práci s drevom, 

osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach. 



 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsah predmetu sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených podmienkach, v 

situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote vykonávať. 

Obsah pracovného vyučovania je členený na zložky: 

Sebaobslužné činnosti 

Práce v domácnosti 

Práce v dielni 

Pestovateľské práce 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

 metóda – je to činnosť učiteľa žiaka, 

 metóda motivačná, 

 expozičná, demonštratívna, 

 metóda opakovania a zdokonaľovania zručností, 

 vychádzky, exkurzie, besedy. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Odborná literatúra (Pracovné vyučovanie v 1.-5.  ročníku  základnej  deväťročnej  školy, 

SPN Bratislava; Metodika pracovného vyučovania, SPN Bratislava), vzorový výrobok  a 

súbor nástrojov, materiálov, výkresy, obrazy, ilustrácie, modely, prírodniny, predlohy, filmy. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 pracovať na školskom pozemku, 

 navliekať koráliky, triediť, skladať mozaiky , pracovať s plodmi, modelovať valčeky, 

placky, montovať a demontovať modely zo stavebníc, narábať s papierom: 

prekladať, skladať, vystrihovať, nalepovať, 

 dodržiavať osobnú hygienu, 

 osvojiť si základy stolovania, 

 dodržiavať hygienu v domácnosti: utierať riad, pomáhať pri stolovaní, 

udržiavať poriadok, príprava jednoduchého jedla a nápoja. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

  Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

slovne.. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

          Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne , 33 hodín ročne. 

          Spolu  5 hodín týždenne , 165 hodín ročne . 



 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne / 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho  začlenenia  sa  do  spoločnosti, 

vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa , individuálneho rozvoja 

jeho osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a 

hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo 

vyšších ročníkoch je dôležitým činiteľom predprofesionálnej prípravy. V kooperácii s 

ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho 

život zmysluplnejším a nezávislejším. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- Rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci, 

- zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu, 

- rozvíjať schopnosť účelne spracúvať materiál, 

- osvojiť si základné zručnosti a návyky pri práci v domácnosti, 

- osvojiť si základné manuálne zručnosti pri prácach v dielni a pestovateľských prácach. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Sebaobslužné činnosti 

Učenie samostatnosti pri osobnej hygiene a sebaobslužných činnostiach. 
Učenie samostatnosti pri umývaní zubov, čistení nechtov, úprave 

zovňajšku. Učenie samostatnosti pri stolovaní v používaní príboru. 

Učenie samostatnosti v ukladaní osobných pomôcok do školskej aktovky, do hygienického 

vrecúška. 

Práce v domácnosti 

Učenie samostatnosti pri odkladaní odevu a obuvi na určené miesto. 

Vešanie odevu na vešiak. 

Čistenie šatstva kefovaním, čistenie obuvi. 

Zamykanie a odomykanie dvier kľúčom, používanie visiaceho zámku. 

Základná obsluha bežných domácich audio a video zariadení (zapnúť/vypnúť, zvýšiť/znížiť 

hlasitosť zvuku). 

Utieranie prachu, umývanie podlahy. 

Zdokonaľovanie sa v stolovaní bez pomoci: plytký a hlboký tanier, príbor, pohár, 

servítka. Umývanie, utieranie, odkladanie riadu. 

Príprava jednoduchého jedla: natrieť pečivo a vianočku maslom, džemom. Natrieť 

chlieb nátierkou a ozdobiť pokrájanou uhorkou, rajčinou. 

Varenie zemiakovej kaše. Príprava kakaa v mikrovlnnej rúre. Príprava čaju s použitím varnej 

kanvice na vodu. Servírovanie čajového pečiva. 

Umývanie, čistenie a krájanie ovocia a zeleniny. 



Navliekanie nite do hrubej ihly, urobiť uzlík. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

Zdokonaľovanie praktických činností, ktoré si žiaci osvojili v predchádzajúcich ročníkoch. 

Zamerať sa na kombináciu rozličného materiálu, sledovať správny pomer veľkosti a ladenia 

farieb. 

Navliekanie korálok podľa vzoru. 

Viazanie uzla a mašličky. 
Prepichovanie papiera rôznej kvality a navliekanie na niť. 

Splietanie bužírky, špagátu, vlny. 

Prípravné práce na šitie: preťahovanie bužírky na cvičných drevených (plastových) doskách. 

Práce s papierom 

Strihanie papiera, vystrihovanie podľa predkreslenej čiary. 

Skladanie, prekladanie, lepenie papiera, oblepovanie predmetov. 

Prepletanie farebných pásikov. Použitie dierkovača, zošívačky. 

Rozkladanie a skladanie škatúľ. Balenie balíka. 

Prepichovať hrubou ihlou so zdvojenou niťou kartón s narysovanými priamkami a bodmi 

- jednoduchý steh. 

Práce s drevom 

Zatĺkanie a vyťahovanie klincov. 

Opracovanie dreva pilníkom a rašpľou. 

Úprava povrchu dreva brúsnym papierom. 

Montážne a demontážne práce 

Skladanie puzzle a mozaiky. 

Zostavovanie jednoduchých modelov z konštrukčnej stavebnice: spájať súčiastky pomocou 
matíc a skrutiek. Oboznámenie sa s jednotlivými súčasťami stavebnice a s predlohami. 

Pestovateľské práce 

Ošetrovanie izbových rastlín. 

Príprava pôdy pred siatím: rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok. 

Siatie do riadkov a jamiek: hrach, reďkovka, fazuľa. 

Zber liečivých rastlín podľa miestnych podmienok. 

PROCES 

Ošetrovanie izbových rastlín sa vykonáva priebežne. Žiaci pomáhajú pri zbere zeleniny, 

ovocia. Učíme ich rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci.  

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

 metóda – je to činnosť učiteľa žiaka, 

 metóda motivačná, 

 expozičná, demonštratívna, 

 metóda opakovania a zdokonaľovania zručností, 

 vychádzky, exkurzie, besedy. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

 
Odborná literatúra (Pracovné vyučovanie v 1.-5. ročníku  základnej  deväťročnej  

školy, SPN Bratislava; Metodika pracovného vyučovania, SPN Bratislava), vzorový 

výrobok a súbor nástrojov, materiálov, výkresy, obrazy, ilustrácie, modely, prírodniny, 

predlohy, filmy. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 



 pracovať na školskom pozemku, 

 navliekať koráliky, triediť, skladať mozaiky , pracovať s plodmi, modelovať 
valčeky, placky, montovať a demontovať modely zo stavebníc, narábať s 

papierom: prekladať, skladať, vystrihovať, nalepovať, 

 dodržiavať osobnú hygienu, 

 osvojiť si základy stolovania, 

 dodržiavať hygienu v domácnosti: utierať riad, pomáhať pri stolovaní, 

udržiavať poriadok, príprava jednoduchého jedla a nápoja. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci   sú   hodnotení    podľa    Metodického   pokynu   č.   19/2015   na    hodnotenie 

a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie. 

Pri hodnotení uplatňovať primeranú náročnosť, zohľadňovať druh a stupeň 

mentálneho postihnutia žiaka, jeho disponovanosť, hodnotiť každý výkon žiaka 

.Hodnotenie má mať významnú povzbudzujúcu a motivačnú úlohu. 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne , 33 hodín ročne. 

          Spolu  5 hodín týždenne , 165 hodín ročne . 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 
Názov predmetu Pracovné vyučovanie 
Časový rozsah výučby 6 hodín týždenne / 198 hodín ročne / 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 
Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho  začlenenia  sa  do  spoločnosti, 

vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa , individuálneho rozvoja 

jeho osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a 

hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo 

vyšších ročníkoch je dôležitým 

činiteľom predprofesionálnej prípravy. V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k 

rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho život zmysluplnejším a nezávislejším. 

Nakoľko sú veľké rozdiely v  úrovni  rozvoja  motoriky  žiakov,  vyučujúci  to  zohľadňuje  

pri výbere úloh v jednotlivých činnostiach. Ustavične opakujeme názvy  pracovných 

nástrojov a učíme žiakov poznať ich funkciu. V praktických činnostiach oboznamujeme 

žiakov s vlastnosťami dreva a porovnávame ich s vlastnosťami papiera, kartónu a látky. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- Osvojiť si správne pomenovanie nástrojov a stavebnicových častí, 

- oboznámiť sa s obsluhou žehličky, ručného krájača chleba, 



- oboznámiť sa s postupom ošetrenia drobného poranenia, 

- osvojiť si ďalšie manuálne zručnosti pri práci s drevom, 

- rozvíjať schopnosť účelne spracúvať materiál. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Sebaobslužné činnosti 

Práce v domácnosti 

Práce v dielni 

Pestovateľské práce 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- metóda motivačná, 

- expozičná, demonštratívna, 

- metóda opakovania a zdokonaľovania  zručností, 

 

Organizačné formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca  žiakov, 

- vychádzky, exkurzie, besedy. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Odborná literatúra (Pracovné vyučovanie v  1.-5.  ročníku  základnej  deväťročnej  školy, 

SPN Bratislava; Metodika pracovného vyučovania, SPN Bratislava), vzorový výrobok a 

súbor nástrojov, materiálov, výkresy, obrazy, ilustrácie, modely, prírodniny, predlohy, filmy. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 

 Sebaobslužné činnosti 
- precvičovať samostatnosť pri osobnej hygiene: umývanie rúk, tváre, sprchovanie 

celého tela, čistenie zubov, 

- precvičovať samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach: obliekanie, vyzliekanie, 

ukladanie častí odevov a obuvi na určené miesto, používanie vreckovky, úprava účesu, 

používanie príboru a riadu pri stolovaní a ich odkladanie. 

 Práce v domácnosti 

- upratovať, utierať prach z nábytku, zametať a umývať 
podlahy, 

- stlať postele, skladať pyžama, 

- prať a sušiť spodnú bielizeň, vreckovky, 

- oboznámi sa s obsluhou žehličky, poučí o sa bezpečnosti pri práci s 

elektrickým spotrebičom, žehlenie vreckoviek, 

- krájať chlieb s ručným krájačom, nožom, 

- natierať   chlieb,   sendvič,   vianočku, žemle  - maslom, džemom, medom, nátierkou, 

paštétou, 

- krájať a servírovať zeleninu (rajčiny, papriky, uhorky, reďkovky), 

- variť: príprava čaju, mlieka, kakaa, bielej kávy. Vajíčko natvrdo a namäkko, 

- pripraviť nátierky, obložené chlebíčky, 

- variť polievky, zemiaky, 

- šiť: prišívanie gombíka, patentky, háčka, 

- ošetriť rany – odrenina, rezná rana, popáleniny. 



 Práce v dielni 

Pracovaťsdrobnýmmateriálom 
- zdokonalí sa v praktických činnostiach s náročnejšími úlohami, 

- zaväzovať mašle. Prepichovať prírodniny a iné predmety, navliekať na niť, 

- vyrábať náhrdelníky, náramky; mozaiky a koláže z rozličných materiálov, 

zvieratká z plodov, 

- zvýši si požiadavky na presnosť 

práce. Pracovaťspapieromakartónom 

- vystrihovať z papiera podľa predkreslenej línie, 

- obkresľovať šablóny a vystrihovanie tvarov, 

- vystrihovať ozdoby, skladačky, pásové vystrihovačky, vyrábať záložky, 

- vyrábať mozaiky z farebného papiera. 

- Práce s textilom 

- navliekať niť do ihly, uzlík, prišívať gombík na textil, 

- strihať textilu na koláž, jednoduchá koláž z rozličného materiálu, 

- jednoduchý steh. 

- Práce s drevom 

- utvrdí si učivo : povrchová úprava dreva, zatĺkanie a vyťahovanie klincov, 

- stĺkať a zlepovať rôzny materiály, 

- spájať drevá so skrutkami, pracovať so skrutkovačom, 

- poučí sa o bezpečnosti pri práci s náradím. 

Montážne a demontážne práce 

- zostavovať modely z konštrukčných stavebníc, 

- demontovať modely, ukladať súčiastky do škatúľ, 

- modelovať podľa stavebnicových predlôh, 

- osvojiť si názvy stavebnicových častí a nástrojov. 

 Pestovateľské práce 

- ošetrovať izbové rastliny, 

- pripravovať pôdu: rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok, 

- siať a sadiť zeleninu podľa miestnych podmienok, 

- plieť záhony, prihnojovať, zavlažovať, 

- pestovať trvalky a starať sa o ne, 

- zbierať úrodu a jej uskladovanie na zimu. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení uplatňovať primeranú náročnosť, zohľadňovať druh a stupeň 

mentálneho postihnutia žiaka, jeho disponovanosť, hodnotiť každý výkon žiaka 

.Hodnotenie má mať významnú povzbudzujúcu a motivačnú úlohu. 

Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne , 33 hodín ročne. 

          Spolu  6 hodín týždenne , 198 hodín ročne . 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 6 hodín týždenne / 198 hodín ročne / 

Ročník ôsmy 



Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s 

mentálnym postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho  začlenenia  sa  do 

spoločnosti, vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa , 

individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému 

životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a 

hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo 

vyšších ročníkoch je dôležitým činiteľom predprofesionálnej prípravy. V kooperácii s 

ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho 

život zmysluplnejším a nezávislejším. Nakoľko sú veľké rozdiely v úrovni rozvoja 

motoriky žiakov, vyučujúci to zohľadňuje pri výbere úloh v jednotlivých činnostiach. 

Ustavične opakujeme názvy pracovných nástrojov a učíme  žiakov  poznať  ich 

funkciu. V praktických činnostiach oboznamujeme žiakov s vlastnosťami dreva a 

porovnávame ich s vlastnosťami papiera, kartónu a látky. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- Upevniť si správne pomenovanie nástrojov a stavebnicových častí, 

- zdokonaliť sa pri práci so žehličkou, pri krájaní chleba, 

- upevniť zručnosti pri príprave jedál a stolovaní, 

- upevniť si manuálne zručnosti pri práci s drevom, 

- rozvíjať schopnosť účelne spracúvať materiál. 
 

3. OBSAH PREDMETU 

Sebaobslužné činnosti 
Precvičovanie samostatnosti pri osobnej hygiene, pri sebaobslužných činnostiach / obliekanie, 

vyzliekanie, ukladanie odevu a obuvi, úprava účesu / 

 

Práce v domácnosti 
Upratovanie, utieranie prachu z nábytku, čistenie umývadla, oboznamovanie sa s čistiacimi 

prostriedkami. Ustlanie postele, skladanie pyžama. Pranie a sušenie spodnej bielizne, 

zdokonaľovanie sa v žehlení. Krájanie chleba ručným krájačom, nožom, príprava nátierky, 

obložených chlebíčkov 

Varenie: príprava čaju, mlieka, kakaa a bielej kávy, varenie polievok, zemiakovej a krupicovej 

kaše. 

 Šit ie: jednoduché opravy odevov, predný a zadný steh. 

 

Práce v dielni 
 Práce s drobný m materiá lom: zdokonaľovanie praktických činností s náročnejšími 

úlohami, 

zvyšovanie požiadaviek na presnosť práce. Kombinované práce s použitím rôznych 

materiálov. 

 

 Práce s papierom a kartón om: vystrihovanie ozdôb, skladačiek, výroba mozaiky z 

farebného papiera, skladanie papiera podľa čísel.Balenie darčeka do ozdobného papiera. 

 



 Práce s textilom: jednoduchá koláž z rozličného materiálu. Jednoduché vyšívacie 

stehy s prihliadnutím na individuálnu úroveň rozvoja motoriky žiaka. 

 

 Práce s drevom: utvrdenie učiva : povrchová úprava dreva, zatĺkanie a vyťahovanie 

klincov, vŕtanie do dreva pomocou vrtákov. Pílenie dreva pílkou, spájanie dreva skrutkami. 

Utvrdzovanie pomenovania jednotlivých nástrojov. 

 

 Montáž ne a demontážne práce: montáž a demontáž modelov, ukladanie súčiastok. 

Modely podľa stavebnicových predlôh, upevňovanie názvov stavebnicových častí a 

nástrojov. 

 

Pestovateľské práce 

Ošetrovanie izbových rastlín, príprava pôdy- rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok. 

Siatie -sadenie zeleniny a kvetín Oboznámenie sa s hlavnými druhmi burín a možnosťami ich 

ničenia. Pletie záhonov, kyprenie pôdy, prihnojovanie, zavlažovanie. Pestovanie trvaliek 

a starostlivosť o ne. 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- metóda motivačná, 

- expozičná, demonštratívna, 
- metóda opakovania a zdokonaľovania zručností, 

 

Organizačné formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

- vychádzky, exkurzie, besedy. 

Formy a metódy práce vychádzajú z didaktických zásad – primeranosti, 

postupnosti 

a názornosti. Formy práce volíme s ohľadom na vek žiakov a celkovú mentálnu 

úroveň. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Odborná literatúra (Pracovné vyučovanie  v  1.-5.  ročníku  základnej  deväťročnej  školy, 

SPN Bratislava; Metodika pracovného vyučovania, SPN Bratislava), vzorový výrobok a 

súbor nástrojov, materiálov, výkresy, obrazy, ilustrácie, modely, prírodniny, predlohy, filmy. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Jednotlivé činnosti v pestovateľských prácach prispôsobujeme možnostiam školy. Nakoľko sú 

medzi  žiakmi  veľké   rozdiely   v úrovni   rozvoja   motoriky,   individuálne   zohľadňujeme 

a prispôsobujeme   náročnosť    pracovných    činností.    Žiakov    vedieme    k samostatnosti 

a zdokonaľovaniu manuálnych zručností. 

 

 Sebaobslužné činnosti 

- žiak si precvičuje samostatnosť pri osobnej hygiene: umývanie rúk, tváre, 
sprchovanie 

celého tela, čistenie zubov, 
-dokáže byť samostatný  pri  sebaobslužných  činnostiach:  obliekanie,  vyzliekanie, 

ukladanie častí odevov a obuvi,  používanie  vreckovky,  úprava  účesu,  používanie  príboru 

a riadu pri stolovaní a ich odkladanie. 

 Práce v domácnosti 

- upratuje, utiera prach z nábytku, zametá a umýva podlahy, čistí umývadla 



- vie si ustlať posteľ, skladať pyžama, 
- prať a sušiť spodnú bielizeň, vreckovky, 

- zdokonaľuje sa v žehlení, 

- vie krájať chlieb ručným krájačom, nožom, 

- pripraviť nátierky, obložené chlebíky , jednohubky, 

- krájať a servírovať zeleninu na tanieri (rajčiny, papriky, uhorky, 

reďkovky), 

- variť: príprava čaju, mlieka, kakaa, bielej kávy. Vajíčko natvrdo a namäkko, 

praženica 

- variť polievky, zemiakovú a krupicovú kašu, 

- šiť: jednoduché opravy odevov, 

- ošetriť rany – odrenina, rezná rana, popáleniny- precvičovanie 

 Práce v dielni 

Pracovaťsdrobnýmmateriálom 

- zdokonalí sa v praktických činnostiach s náročnejšími úlohami, 
- zaväzovať mašle, prepichovať prírodniny a iné predmety, navliekať na 

niť, 

- vyrába náhrdelníky, náramky; mozaiky a koláže z rôznych materiálov, 

- zvýšiť požiadavky na presnosť práce. 

Práce s papierom a kartónom 

- skladá papier podľa čísel, 

- obkresľuje šablóny a vystrihuje tvary, 

- vystrihuje ozdoby, skladačky, pásové vystrihovačky, vyrába záložky, 

- vyrába mozaiky z farebného papiera, vie baliť darčeky do ozdobného papiera. 

- Práce s extilom 

- jednoduchá koláž z rozličného materiálu, 

- jednoduché vyšívacie stehy – napr. krížik. 

Práce s drevom 

- utvrdí si učivo : povrchová úprava dreva, zatĺkanie a vyťahovanie 

klincov, 

- vŕtanie dier do dreva 

- dokáže spájať drevá so skrutkami, pracovať so skrutkovačom, 

- poučí sa o bezpečnosti pri práci s náradím. 

- Montážne a demontážne práce 

- zostavovanie pohyblivých modelov, 

- demontovať modely, ukladať súčiastky do škatúľ, 

- modelovať podľa stavebnicových predlôh, 

- upevňovať si názvy stavebnicových častí a nástrojov. 

 

 Pestovateľské práce 

- vie ošetrovať izbové rastliny, 

- pripravovať pôdu: rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok, 
- siať a sadiť zeleninu a kvetiny podľa miestnych podmienok, 

- plieť záhony, prihnojovať, zavlažovať, 

- pestovať trvalky a starať sa o ne, 

- zbierať úrodu a jej uskladovanie na zimu. 

 

7. HODNOTENIEPREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie  

a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie. 

Pri hodnotení uplatňovať primeranú náročnosť, zohľadňovať druh a stupeň mentálneho 

postihnutia žiaka, jeho disponovanosť, hodnotiť každý výkon žiaka .Hodnotenie má mať 

významnú povzbudzujúcu a motivačnú úlohu. 



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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne , 33 hodín ročne. 

          Spolu  6 hodín týždenne , 198 hodín ročne . 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 
Názov predmetu Pracovné vyučovanie 
Časový rozsah výučby 6 hodín týždenne / spolu 198 hodín/ 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa , individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z 

hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom 

pri vytváraní samoobslužných a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích 

procesov, motorických a pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných 

zručností vo vyšších ročníkoch je dôležitým činiteľom predprofesionálnej prípravy. V 

kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho 

život zmysluplnejším a nezávislejším. Nakoľko sú veľké rozdiely v úrovni rozvoja motoriky 

žiakov, vyučujúci to zohľadňuje pri výbere úloh v jednotlivých činnostiach. Ustavične 

opakujeme názvy pracovných nástrojov a učíme žiakov poznať ich funkciu. V praktických 

činnostiach oboznamujeme žiakov s 

vlastnosťami dreva a porovnávame ich s vlastnosťami papiera, kartónu a látky. Zameriavame sa 

na získanie praktických zručností, potrebných v každodennom živote, najmä v oblasti 

sebaobsluhy a prác v domácnosti. Náročnosť prípravy teplých jedál prispôsobujeme 

schopnostiam jednotlivých žiakov. Práce v dielni a pestovateľské práce realizujeme podľa 

podmienok a možností školy a s ohľadom na individuálne schopnosti žiakov. Žiaci sa 

oboznamujú so všetkými činnosťami aspoň orientačne. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Vypestovať u žiakov zručnosti vedúce k čo najvyššiemu stupňu samostatnosti, 

- upevniť zručnosti pri prácach v domácnosti, 

- upevniť si manuálne zručnosti pri práci s drevom, poznať názov a funkciu niektorých 

pracovných nástrojov, 

- rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

 Sebaobslužné činnosti 

 Práce v domácnosti 

 Práce v dielni 

 Pestovateľské práce 





4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Metódy: 

 motivačné – vstupné a priebežné 

 expozičné – metódy priameho a sprostredkovaného prenosu poznatkov, metóda 

mimovoľného učenia 

 fixačné – metódy opakovania a precvičovania vedomostí, metódy precvičovania 

a zdokonaľovania 

Formy: 

 individuálna 

 zmiešaná - skupinové vyučovanie 

 hromadná – vyučovacia jednotka v triede, vychádzky a exkurzie 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Odborná literatúra (Pracovné vyučovanie v 1.-5. ročníku základnej deväťročnej školy, SPN 

Bratislava; Metodika pracovného vyučovania, SPN Bratislava), vzorový výrobok a súbor 

nástrojov, materiálov, 

výkresy, obrazy, ilustrácie, modely, prírodniny, predlohy, filmy. 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

Sebaobslužné činnosti 

- upevní si návyky a zručnosti súvisiace s hygienou tela, 
- upevní si návyky a zručnosti súvisiace s úpravou odevu. 

 

Práce v domácnosti 

- upratovať, utierať prach z nábytku, zametať a umývať podlahy, ošetrovať podlahoviny, 

- udržovať poriadok a hygienu v kúpeľni a na WC, 

- ručne prať a prať v automatickej práčke, sušiť a žehliť bielizeň a odev, 

- krájať a natierať chlieb, sendvič, vianočku, 

- čistiť, krájať a upravovať zeleninu na tanieri, 

- pripravovať obložené chlebíčky, servírovať, 

- stolovať, prestierať, 

- udržiavať hygienu v kuchyni, čistiť umývadlový odtok, 

- umývať, utierať a odkladať riad, 

- obsluhovať ručné kuchynské strojčeky, 

- nakupovať, uskladňovať potraviny, 

- variť: čaj, mlieko, kakao, biela káva, vajíčko natvrdo a namäkko, praženicu, 

- pripraviť polievky z polotovarov, zeleninovú polievku, zemiakovú kašu, krupicovú kašu, 

puding, 

- pripravovať jednoduché jedlá: cestoviny s tvarohom alebo makom, špagety so syrom a 

kečupom, palacinky a parené buchty z polotovaru. 

Šitie 

- zdokonalí sa v prišívaní gombíka, pútka a patentky, 

- stehovať látky, začisťovací steh, predný a zadný steh, 

- ručne zošívať látky, strojové zošívanie podľa individuálnych schopností žiakov, 

- štopkať a zašívať diery, 

- našívať a nažehľovať záplaty a aplikácie, 

- ošetrovať rany, význam lekárničky. 

 

Práce v dielni 

- pracovať s drobným materiálom, 



- kombinované práce s použitím rôznych materiálov. 

Práce s papierom a kartónom 

- rozlišovať rôzne druhov papiera vizuálne, hmatom, ohýbaním, 

- strihať po rovnej a zaoblenej čiare, vystrihovanie papiera podľa predkreslenej línie, 

- používať obkresľovacie šablóny, 

- skladať, ohýbať, zošívať, lepiť papier, vyrábať ozdoby a rôzne predmety, 

- jednoduchšie kartonážne práce (meranie, strihanie, ohýbanie), 

- baliť predmety do darčekového papiera, vyrobiť farebné papierové mozaiky. 

Práce s drevom 

- merať, upínať, rezať a orezávať drevo, 

- spájať drevo klincami, práca so skrutkovačom, 

- povrchovo upravovať drevo šmirgľovým papierom a pilníkom; farbením a lakovaním povrchu, 

- pomenovania jednotlivých nástrojov (pilník, vrták, kladivo, pílka, skrutkovač). 

Montážne a demontážne práce 

- zostavovať modely z konštrukčných (kovových i plastových) stavebníc, 

- montáž a demontáž modelov, ukladanie súčiastok, 

- zostavovať priestorové modely z kartónových vystrihovačiek. 

 

Pestovateľské práce 

- ošetrovať izbové rastliny, presádzanie rastlín, 
- pripravovať pôdu na výsev zeleniny, úprava hriadok, 

- siať / sadiť plodiny podľa miestnych podmienok, 

- zavlažovať, kypriť pôdu, prihnojovať, 

- zbierať plodiny a ich uskladovať, 

- upravovať pôdu po zbere. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému  žiakovi  individuálne,  hodnotíme  každého  podľa  

jeho možností a schopností 

Učiteľ posudzuje učebné  výsledky  žiaka  objektívne  a  primerane  náročne,  pričom prihliada 

aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v 9. ročníku je na 1. 

mieste slovné hodnotenie s atribútmi: pozitívnosti, individuálneho prístupu. Veľký dôraz 

kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie. 

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

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

        Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne , 33 hodín ročne. 

        Spolu  6 hodín týždenne , 198 hodín ročne . 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 6 hodín týždenne / spolu 198 hodín ročne / 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 



postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti 

a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. Pracovné vyučovania je dôležitým 

faktorom pri vytváraní samoobslužných a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji 

poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych 

pracovných zručností vo vyšších ročníkoch je dôležitým činiteľom predprofesionálnej prípravy. 

V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva 

jeho život zmysluplnejším a nezávislejším. 

Nakoľko sú veľké rozdiely v úrovni rozvoja motoriky žiakov, vyučujúci to zohľadňuje pri 

výbere úloh v jednotlivých činnostiach. Ustavične opakujeme názvy pracovných nástrojov 

a učíme žiakov poznať ich funkciu. V praktických činnostiach oboznamujeme žiakov 

s vlastnosťami dreva a porovnávame ich s vlastnosťami papiera, kortónu a látky. Zameriavame 

sa na získanie praktických zručností, potrebných v každodennom živote, najmä v oblasti 

sebaobsluhy a prác v domácnosti. Náročnosť prípravy teplých jedál prispôsobujeme 

schopnostiam jednotlivých žiakov. Práce v dielni a pestovateľské práce realizujeme podľa 

podmienok a možnosti školy a s ohľadom na individuálne schopnosti žiakov. Žiaci sa 

oboznamujú so všetkými činnosťami aspoň orientačne. 
 

2. CIELE PREDMETU 
 

 Vypestovať u žiakov zručnosti vedúce k čo najvyššiemu stupňu samostatnosti, 

 zostaviť podľa návodu jednoduchý model, 

 poznať základné podmienky pre pestovanie rastlín, 

 vedieť rozlišovať rôzne druhy materiálov, 

 uplatňovať základné princípy stolovania a správania sa pri jedení, 

 poznať jednoduché pracovné postupy v domácnosti, 

 dodržiavať základné bezpečnostné  pravidlá  pri  zaobchádzaní  s elektrospotrebičmi 

a čistiacimi prípravkami. 

 

3. OBSAH PREDMETU 
 

1. Sebaobslužné činnosti 

2. Práce v domácnosti 

3. Práce v dielni 

4. Pestovateľské práce 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA - METÓDY A FORMY PRÁCE 
 

Metódy: 

 

- Motivačné – vstupné a priebežné 

- Expozičné – metódy priameho a sprostredkovaného prenosu poznatkov, metóda 

mimovoľného učenia 

- Fixačné – metódy opakovania a precvičovania vedomostí, metódy precvičovania 

a zdokonaľovania 

 

Formy: 

- individuálna 

- zmiešaná – skupinové vyučovanie 
- hromadná – vyučovacia jednotka v triede, vychádzky, exkurzie 

5. UČEBNÉ ZDROJE 



 
Odborná literatúra (Pracovné vyučovanie v 1.-5. Ročníku základnej deväťročnej školy, SPN 

Bratislava, Metodika pracovného vyučovania, SPN Bratislava), vzorový výrobok a súbor 

nástrojov, materiálov, výkresy, obrazy, ilustrácie, modely, prírodniny, predlohy, filmy 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
 

Žiak sa naučí: 

 

Sebaobslužné činnosti 

- upevní si návyky a zručnosti súvisiace s hygienou tela, 
- upevní si návyky a zručnosti súvisiace s úpravou odevu. 

Práce v domácnosti 

- utierať prach, zametať a umývať podlahy, vysávať, ošetrovať podlahoviny, 

- udržiavať poriadok a hygienu v kúpeľni a na WC, 
- používať vhodné čistiace prostriedky pri udržiavaní čistoty v domácnosti a bezpečne 

s nimi manipulovať, 

- vykonávať údržbu odevu a textílií: prať, sušiť, žehliť, skladať, 

- vykonávať údržbu obuvi 

- poznať funkciu elektrických spotrebičov v domácnosti, vedieť ich používať, 

- vymieňať batérie v elektrospotrebičoch, 

- dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá pri zaobchádzaní s elektrospotrebičmi 

- udržiavať hygienu v kuchyni: umývať, utierať a odkladať riad, údržbu ručných 

a kuchynských strojčekov, 

- nakupovať a uskladňovať potraviny. 

Varenie 

- pripravovať teplé a studené pokrmy, dodržiavať základné postupy pri príprave jedál 

a nápojov, 

- dodržiavať zásady zdravej výživy, 

- stolovať, bežne a slávnostne prestierať, 

- dodržiavať zásady spoločenského správania pri stolovaní, 

- bezpečne obsluhovať kuchynské spotrebiče. 

 Šitie 

- vykonávať jednoduché opravy odevov a textílií, 

- ručne zošívať látky, zošívať strojom podľa individuálnych schopností žiakov, 

- zvládať zvýšenú náročnosť úlohy v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi podľa 

individuálnych schopností žiakov. 

 

Práce v dielni 

 

 Práce s rôznym materiálom 

- rozlišovať kovy, plasty, drevo, 

- oboznámiť sa s rôznymi materiálmi, ich rozlišovaním a využitím, 

- kombinované práce s využitím rôznych materiálov, 

- pracovať s mäkkým drôtom: vyrovnávať, ohýbať, splietať, strihať kliešťami, 

- pracovať s plastmi: penovým polystyrénom, organickým sklom, 

- zvládať práce s rôznym materiálom podľa individuálnych schopností žiakov. 

 Práce s papierom a kartónom 

- zdokonaľovať sa v osvojených technikách, zvyšovanie požiadaviek na presnosť práce, 

- skladať, ohýbať, strihať, zošívať, lepiť, vyrábať ozdoby a rôzne predmety, 

- baliť predmety do darčekového papiera, 

- vyrobiť farebné papierové mozaiky, priestorové figúrky, 

- vykonávať jednoduché kartonážne práce. 

 Práce s drevom 

- zdokonaľovať sa v osvojených technikách, 



- merať, upínať, rezať a orezávať drevo s dôrazom na presnosť, 

- vŕtať pomocou vrtákov a spájať drevo klincami, skrutkami, pracovať so skrutkovačom, 

- vykonávať povrchovú úpravu dreva šmirgľovým papierom a pilníkom, farbením 

a lakovaním povrchu, 

- zatĺkať a vyťahovať klince, zatĺkať háčiky. 

 Montážne a demontážne práce 

- vykonávať montážne práce podľa návodu, 

- vykonávať montáž a demontáž modelov, ukladať súčiastky, 

- zostavovať modely konštrukčných stavebníc, 

- rozoberať a skladať jednoduché predmety. 

 

Pestovateľské práce 

- pestovať kvety a vybrané druhy okrasných drevín, 
- pestovať izbové rastliny, 

- aranžovať a jednoducho viazať kytice, 

- pestovať zeleninu, 

- zbierať plodiny a uskladňovať ich, 

- vykonávať sezónne práce na školskom pozemku. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na 

jeho vynaložené úsilie, svedomitosť a individuálne schopnosti. Aj v 10. ročníku je na 1. mieste 

slovné hodnotenie s atribútmi pozitívnosti, individuálneho prístupu. Veľký dôraz kladieme na 

kladné a motivujúce hodnotenie. 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne , 33 hodín ročne. 

          Spolu  6 hodín týždenne , 198 hodín ročne . 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 
Názov predmetu Hudobná výchova 
Časový rozsah výučby 1hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník prvý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou 

súčasťou  výchovy  harmonicky  rozvinutej  osobnosti.  Učí  žiakov  vnímať  a  

prežívať krásu nielen v hudbe, ale aj iných  druhoch  umenia.  Ciele  hudobnej  

výchovy špeciálnej základnej školy sú podmienené špecifickousťou úloh školy, 

spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja osobnosti žiakov, bezprostrednou 

fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej  psychoterapeutického  



pôsobenia. 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. HV 

prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov. Pôsobí na ich 

pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a obohacuje 

citových život žiakov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej 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.  Dôležité  je  prebúdzať  záujem  žiakov  o  svet 

zvukov a hudby v súvislosti s ich vývojovými predpokladmi na báze a princípoch 

detskej hry a jej rôznych foriem (senzomotorická, napodobujúca, námetová, funkčná, 

fantastická ap.). Na tomto základe utvárať ich prvé predpoklady pre primerané 

vnímanie zvukovosti hudobných štruktúr, pre vlastný spev, inštrumentálnu hru a 

ostatné prejavy na báze hudby (pohyb, tanec, dramatické gesto, slovesný a výtvarný 

prejav ap.). Rozospievať deti, uvoľňovať detskú motoriku, rozvíjať hudobnú  

pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre zvuk, tóny a ich kvality a vzťahy medzi 

nimi. Pestovať zmysel pre časopriestor hudby. Zjednocovať a kultivovať kolektívny 

spev triedy i ostatné s hudbou spojené prejavy žiakov. 

3. OBSAH PREDMETU 

 Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova, na princípe detskej hry 

budovať záujem o hudbu. 

 Rozoznávať ľudský hlas a hudobný nástroj. 

 Určovať vlastností vnímaných zvukov: dĺžky (dlhý tón/zvuk – krátky), 

intenzity (hlasný – tichý). 

 Rozlišovať tempo, rytmus piesne alebo inštrumentálnej hudby. 

 Rytmizovať jednoduché detské piesne tlieskaním, vyťukávaním, hrou na telo. 

 Rytmické cvičenia s využitím Orffovho inštrumentária (ozvučné drievka, 

bubon, triangel). 

 Rozlišovať tóny hudobných nástrojov bubon – klavír – trúbka.. 

 Počúvať jednoduché detské piesnie rôzneho žánru, hudobné skladby - uspávanka. 

 Osvojovať si jednoduché piesne: ČO by koza neskákala, Bude zima, Išiel 

strašiak, Fúkaj, fúkaj teplý vetrík a iné. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
 

 Rytmizáciou riekaniek a pohybovými hrami vytvárame predpoklady na 

primerané vnímanie hudby a spevu, uvoľňujeme motoriku žiakov. 

 Snažíme sa o zjednocovanie kolektívneho spevu a kultivovaný hudobný prejav. 

 Učíme žiakov pohybovým prejavom, ktoré vychádzajú z hudby (uspávanka – pochod). 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice hudobnej výchovy pre ŠZŠ, zborníky piesní z regiónu Spiša a Šariša, CD – nosiče 

DVD – nosiče, videokazety 



 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak spoznávaním hudby rešpektuje špecifiká, váži si kultúru svojho národa a iných národov. 

Žiak prostredníctvom dobre usmerňovanej výchovy hudbou  a  k  hudbe  pochopí,  že 

hudobné aktivity sú ušľachtilou formou trávenia voľného času. 

Podporovanie samovzdelávania a sebahodnotenia 

Osvojiť si správanie sa na koncertoch a slávnostných podujatiach. 

Prostredníctvom spoločných hudobných činností a získaných vedomostí pestovať 

kompetenciu spolupracovať s druhými, chápať a rešpektovať multikulturalitu a odlišnosť, 

osvojiť si pozitívne etnické postoje. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne / 33 hodín ročne. 
 

 
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Hudobná výchova 
Časový rozsah výučby 1hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník druhý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou 

súčasťou výchovy harmonicky  rozvinutej  osobnosti.  Učí  žiakov  vnímať  a 

prežívať krásu nielen v hudbe, ale aj iných druhoch umenia.  Ciele  hudobnej  

výchovy špeciálnej základnej školy sú podmienené špecifickousťou úloh školy, 

spoločnými a individuálnymi  problémami  rozvoja  osobnosti  žiakov, 

bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej 

psychoterapeutického  pôsobenia.  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. HV prispieva aj  k formovaniu psychických  procesov 

a vlastností žiakov. Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne 

ovplyvňuje sluchové vnímanie a obohacuje citových život žiakov. 



 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej 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. Dôležité je prebúdzať záujem  žiakov  o  svet  

zvukov a hudby v súvislosti s ich vývojovými predpokladmi na báze a princípoch 

detskej hry a jej rôznych foriem (senzomotorická,  napodobujúca,  námetová, 

funkčná, fantastická ap.). Na tomto základe utvárať ich prvé predpoklady pre 

primerané vnímanie zvukovosti hudobných štruktúr, pre  vlastný  spev, 

inštrumentálnu hru a ostatné prejavy na báze hudby (pohyb, tanec, dramatické 

gesto, slovesný a výtvarný prejav ap.). Rozospievať deti, uvoľňovať detskú motoriku, 

rozvíjať hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre zvuk, tóny a ich 

kvality a vzťahy medzi nimi.  Pestovať  zmysel  pre  časopriestor  hudby. 

Zjednocovať a kultivovať kolektívny spev triedy i ostatné s hudbou spojené prejavy 

žiakov. 

 

3. OBSAH PREDMETU 
 

 Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária a 
jednoduchých zvukov vyludzovaných bežnými predmetmi prostredia bez 

vizuálneho vnímania zvuku. 

 Určovanie zdroja zvuku. 

 Určovanie vlastností vnímaných zvukov: dlhý – krátky tón, hlasný – tichý tón, hudba 

– ľudský hlas. 

 Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch. 

 Detské popevky, riekanky, vyčítanky (Varila myšička kašičku, Medveďku daj 

labku, Hijo, hijo na koníčku, Haju, haju, hajušky, Ťap, ťap, ťapušky a iné). 

 Detské piesne (Prší, prší, Čížiček, Bola babka, Čo by koza neskákala, Bude zima, 

Šila som, Išla sova na tanec a iné). 

 Detské hudobno – pohybové hry (Kolo, kolo mlynské, Venček, Tanček, Na 

ručníček a iné). 

 Hra na telo na známe piesne, rečňovanky. 

 Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Na princípe detskekj hry utvárame predpoklady k primeranému vnímaniu hudby, 

spevu. 

Rozvíjame hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel re tonalitu a rytmus. 

Hudobno – pohybovými hrami vytvárame interakcie s viacerými žiakmi, 

zjednocujeme kolektívny spev. 

Učíme žiakov pohybom reagovať na počutú hudbu, snažíme sa kultivovať ich 

hudobnopohybové prejavy. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice hudobnej výchovy pre ŠZŠ, zborníky piesní z regiónu Spiša a Šariša, CD – nosiče 

DVD – nosiče, videokazety 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 



 
 Žiak spoznávaním hudby rešpektuje špecifiká, váži si kultúru svojho národa a iných 

národov. 

 Žiak prostredníctvom dobre usmerňovanej výchovy hudbou a k hudbe 

pochopí, že hudobné aktivity sú ušľachtilou formou trávenia voľného času. 

 Podporovanie samovzdelávania a sebahodnotenia. 

 Osvojiť si správanie sa na koncertoch a slávnostných podujatiach. 

 Prostredníctvom spoločných hudobných činností a získaných vedomostí pestovať 

kompetenciu spolupracovať s druhými, chápať a rešpektovať multikultúru a odlišnosť, 
osvojiť si pozitívne etnické postoje. 



7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou).Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na 

vysvedčení hodnotení slovne.. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 
 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Hudobná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne 

Ročník tretí 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

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. 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej 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. 

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 . CIELE PREDMETU 

Ciele hudobnej výchovy sú: 



- utvrdzovať základné hudobné vedomosti a návyky z predchádzajúcich ročníkov, 
- vytvárať predpoklady na primerané vnímanie hudby, na spev a ostatné hudobné prejavy, 

- rozvíjať hudobnú pozornosť, pamäť a predstavivosť, 

- rozvíjať zmysel pre tonalitu, 

- osvojiť si nové piesne a hudobno-pohybové hry. 

 

3. OBSAH PREDMETU 
 

Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária. 

Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch. 

Určovanie vlastností vnímaných zvukov: dlhý – krátky tón, hlasný – tichý tón, hudba – ľudský 

hlas. 

Melodizácia slov alebo slovných zoskupení, rečňovaniek, vyčítaniek, hádaniek. 

Detské piesne (Vrabec muzikant; Húsky, húsky; Náš Brok; Paste sa húsatká, paste; Kohútik 

jarabý; Červené jabĺčko a iné). Detské hudobno-pohybové hry (Zajačik do lesa; Skáče ţaba po 

blate; A ty Hana, stoj v kole; Češem si hlavičku a iné). 

Hra na telo na známe piesne, rečňovanky. 
Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní. 

 

Pri speve sa snažíme, aby žiaci mäkko nasadzovali tón, uvoľňovali hlasové orgány, učíme ich 

prirodzene vdychovať a prostredníctvom rôznych podnetných hier upevňovať správnu výslovnosť 

a artikuláciu. Pri pohybových činnostiach vedieme žiakov k tomu, aby sa naučili pohybom 

reagovať na zmenu výšky, dĺžky, sily tónov, aby sa podľa rôznych úderov (napr. na bubienok) 

naučili meniť smer, tempo a druhy chôdze, behu, pochodu i poskokov. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Metódy : 

- metódy sprostredkovania hudby – slovný výklad, rozhovor, 

- metódy osvojovania hudby, 

- zážitkové, skúsenostné metódy. 

 

Formy: 

- individuálne, 

- skupinové, 
- projektové, 

- diferencované vyučovanie – návšteva hudobných podujatí, 

- besedy. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník ZŠ – Kopinová, Ľ. – Damboráková, V.. 

Učebnica Hv pre 2., 3. Ročník ZŠ – Langsteinová, E. – Felix, B. 

Zborníky piesní z regiónu Zemplína, Spiša a Šariša 

Programové balíčky pre Hv 

CD 

DVD 

Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia reprodukovať na základe svojich individuálnych schopností a zručností rôzne 

motívy i časti skladieb, riekanky, vyčítanky, 

- vyjadriť hudbu tancom, dokážu vytvárať pohybové improvizácie, 



- zaspievať ľudové piesne, vymenovať hudobné nástroje v inštrumentálnych 

skladbách. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou).Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na 

vysvedčení hodnotení slovne.. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 
 

 
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je 

neoddeliteľnou súčasťou výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov  

vnímať a prežívať krásu nielen v hudbe, ale  aj  iných  druhoch  umenia.  Ciele 

hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy sú podmienené špecifickousťou úloh 

školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja osobnosti žiakov, 

bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej 

psychoterapeutického pôsobenia. 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. HV prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností 

žiakov. Pôsobí na ich pozornosť,  predstavivosť,  pamäť,  výrazne  ovplyvňuje  

sluchové vnímanie a obohacuje citových život žiakov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- Upevňovať základné hudobné vedomosti a návyky z predchádzajúcich ročníkov, 

- kultivovať pohybový prejav podľa hudby, 

- rozvíjať schopnosť spoločne spievať v skupinách, 

- rozvíjať schopnosť rozlišovať výrazné rozdiely vo výške a sile tónu, 

- osvojiť si nové piesne a hudobno-pohybové hry. 

 



3. OBSAH PREDMETU 
 Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária. 

 Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch. 

 Určovanie vlastností vnímaných zvukov: výška a sila tónu, vyjadrovanie 

rôznej kvality pohybom. 

 Jednoduché pohybové hry so sprievodom rečňovanky, piesne alebo 

hudobného nástroja. 

 Spresňovanie rytmu opakovaných pohybov. 

 Detské piesne (Kukulienka, kde si  bola;  Kytička;  Fúkaj,  fúkaj  teplý  vetrík; 

Maličká som; Jeden, dva, tri; Zahrajte mi muzikanti; Sláviček; Krásna, krásna, Na 
dvore býva sliepočka naša a iné). 

 Detské hudobno-pohybové hry (Fúka vetrík; Tiky-taky; O husičky; Na vlka a 

líšku; Cip, cip, cipovička a iné). 

 Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov: 

- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návšteva hudobných podujatí, 

besedy, 

- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusia, metódy 

napodobňovania; špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej 

solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní,  riadené 

objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia, vystúpenia na 

verejnosti. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice hudobnej výchovy pre ŠZŠ 

Zborníky piesní z regiónu Spiša a Šariša 

CD – nosiče 

DVD – nosiče 

Videokazety 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Pravidelnými speváckymi činnosťami utvárame základný  repertoár  detských  piesní  

rôzneho žánru. Pri jednoduchých spôsoboch hry na detských hudobných nástrojoch 

zdokonaľujeme manipulačné zručnosti žiakov. 

V hudobno-pohybových hrách si žiaci rozvíjajú základné pohybovo-rytmické prvky a 

napodobňujú známe pracovné činnosti. Počúvanie hudby sa harmonicky spája s pohybovým 

prejavom, kde môžu žiaci vyjadriť citový zážitok z tejto hudby. Vhodným výberom skladieb s 

relaxačnými účinkami môžeme počúvanie hudby využiť aj ako prostriedok muzikoterapie 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa 

riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 



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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

 
 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Hudobná výchova 
Časový rozsah výučby 1hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou 

súčasťou výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí  žiakov  vnímať  a prežívať 

krásu nielen v hudbe, ale aj iných druhoch umenia. Ciele hudobnej výchovy špeciálnej 

základnej školy sú podmienené špecifickousťou úloh školy, spoločnými  a  

individuálnymi problémami rozvoja osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou 

pôsobivosťou hudby a možnosťami jej psychoterapeutického pôsobenia. 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. HV prispieva aj k formovaniu 

psychických procesov a vlastností žiakov. Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť,  

pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a obohacuje citových život žiakov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej 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.  Dôležité  je  prebúdzať  záujem  žiakov  o  svet  zvukov 

a hudby v súvislosti s ich vývojovými predpokladmi na báze a princípoch detskej hry a  

jej rôznych foriem (senzomotorická, napodobujúca, námetová, funkčná, fantastická ap.). 

Na tomto základe utvárať ich prvé predpoklady pre primerané vnímanie zvukovosti 

hudobných štruktúr, pre vlastný spev, inštrumentálnu hru a ostatné prejavy  na  báze 

hudby (pohyb, tanec, dramatické gesto, slovesný a výtvarný prejav ap.).  Rozospievať 

deti, uvoľňovať detskú motoriku, rozvíjať hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, 

zmysel pre zvuk, tóny a ich kvality a vzťahy medzi nimi. Pestovať zmysel pre 

časopriestor hudby. Zjednocovať a kultivovať kolektívny spev triedy i ostatné s hudbou 

spojené prejavy žiakov. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

 Vytváranie interakcií s viacerými deťmi naraz a medzi nimi navzájom 

prostredníctvom hudobných aktivít, podľa individuálnych schopností a 
celkového charakteru skupiny. 

 Počúvanie jednoduchých detských piesní (rôzny žáner). 



 Rozlišovanie jednotlivých spievaných slov piesní, s príp. rytmizáciou, hrou na 

telo a pod. 

 Učenie sa jednoduchých piesní a riekaniek (výber individuálne závislý na 

preferencii dieťaťa). 

 Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária, rozlišovanie 

dlhých tónov. 

 Hudobno-pohybové prejavy, tanečné prvky. 

 Oboznámenie sa so štátnou hymnou (správanie sa pri hymne). 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov: 

– skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návšteva hudobných 

podujatí, besedy, 

– zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusia, metódy hrania rol; 

špecifické metódy:  intonačná  metóda  s  použitím  relatívnej  solmizácie,  imitačná   

a kombinovaná metóda osvojovania piesní,  riadené  objavovanie  hudby,  

informačno- receptívna metóda, improvizácia. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice hudobnej výchovy pre ŠZŠ 

Zborníky piesní z regiónu Spiša a Šariša 

CD – nosiče 

DVD – nosiče 

Videokazety 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

– Žiak spoznávaním hudby rešpektuje špecifiká, váži si kultúru svojho národa a 

iných národov. 

– Žiak prostredníctvom dobre usmerňovanej výchovy hudbou a k hudbe  pochopí,  

že hudobné aktivity sú ušľachtilou formou trávenia voľného času. 

– Podporovanie samovzdelávania a sebahodnotenia. 
– Motivácia na hľadanie – vzbudenie zvedavosti, záujmu, byť lepším (podnecovaním 

záujmu žiakov o kvalitnú hudbu a o ich tvorcov a interpretov: poukázať na 

obdivuhodnosť konania niektorých skladateľov a interpretov. 

– Osvojiť si správanie sa na koncertoch a slávnostných podujatiach. 

– Prostredníctvom spoločných hudobných činností a získaných vedomostí pestovať 

kompetenciu  spolupracovať   s druhými,   chápať   a   rešpektovať    multikulturalitu  

a odlišnosť, osvojiť si pozitívne etnické postoje. 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie 

a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie. 

.Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Učiteľ sa riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. 

Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

slovne.. 

 



8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
1 hodina týždenne 33 hodín ročne. 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Hudobná výchova 
Časový rozsah výučby 1hodina týždenne / 33 hodín ročne / 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou 

súčasťou výchovy harmonicky  rozvinutej  osobnosti.  Učí  žiakov  vnímať  a 

prežívať krásu nielen v hudbe, ale aj iných druhoch umenia.  Ciele  hudobnej  

výchovy špeciálnej základnej školy sú podmienené špecifickousťou úloh školy, 

spoločnými a individuálnymi  problémami  rozvoja  osobnosti  žiakov, 

bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej 

psychoterapeutického  pôsobenia.  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. HV prispieva aj  k formovaniu psychických  procesov 

a vlastností žiakov. Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne 

ovplyvňuje sluchové vnímanie a obohacuje citových život žiakov. 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej 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. Dôležité je prebúdzať  záujem  žiakov  o  svet 

zvukov a hudby v súvislosti  s  ich  vývojovými  predpokladmi  na  báze  a  

princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

(senzomotorická, napodobujúca, námetová, funkčná, fantastická ap.). Na tomto základe 

utvárať ich prvé predpoklady pre primerané vnímanie zvukovosti hudobných štruktúr, pre 

vlastný spev, inštrumentálnu hru a ostatné prejavy na báze hudby (pohyb, tanec, dramatické 

gesto, slovesný a výtvarný prejav ap.). Rozospievať deti, uvoľňovať detskú motoriku, rozvíjať 

hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre zvuk, tóny a ich kvality a vzťahy 

medzi nimi. Pestovať zmysel pre  časopriestor  hudby.  Zjednocovať  a  kultivovať  

kolektívny spev triedy i ostatné s hudbou spojené prejavy žiakov. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

 Prehĺbiť základné hudobné návyky, ktoré žiaci získali v predošlých ročníkoch. 

 Viesť žiakov slovom, melódiou, rytmom k jednoduchému samostatnému prejavu. 

 Hudbou a spevom vyvolávať v žiakoch kladné emócie. 

 Osvojiť si jednoduché piesne a riekanky. 

 Oboznámiť sa so štátnou hymnou. 

 Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária, rozlišovanie 



dĺžky tónov. 

 Detské piesne (Cestička belavá, Gúľalo sa, gúľalo, Fúka vetrík, Kde ideš, čierny 

barane, Tancuj, tancu, A tam hore na komíne, Konvalinka, Malí muzikanti a 

iné). 

 Rečňovanky, riekanky (Postojačky, posedačky, Stojí vŕba pri potoku, Princeznička 

na bále, Ide vláčik, En ten tulipán, Pôjdeme my do hájička a iné). 

 Hudobno – pohybové hry (Ty a ja, Má milá má trnku, Šli dievčence vence 

viť, Javorová brána, Pásla ovečky a iné). 

 Počúvanie ľudových piesní, vokálnych a inštrumentálnych skladieb (Padá 

sniežiek, Kozipolka, Oženil sa Kulifaj, Koníček, Uspávanka a iné). 
 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

 Žiaci si osvojujú nové piesne zborovým a skupinovým  spevom.  S  pomocou 

vytvárajú inštrumentálne sprievody. Pomáhame im a spolupracujeme s nimi  podľa  

ich schopností tak, aby hudba a spev v nich vyvolávali radosť a kladné emócie. 

 Vedieme ich ku kultivovaným pohybovým prejavom. 

 Nacvičujeme pochod, rytmické tanečné prvky ako prísunný krok bokom. 

 Prehlbujeme rytmické cítenie žiakov. 

 Nacvičujeme správanie žiakov pri počúvaní slovenskej štátnej hymny. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice hudobnej výchovy pre ŠZŠ, zborníky piesní z regiónu Spiša a Šariša, CD – nosiče 

DVD – nosiče, videokazety 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak spoznávaním hudby rešpektuje špecifiká, váži si kultúru svojho národa a iných národov. 

Žiak prostredníctvom dobre usmerňovanej výchovy hudbou  a  k  hudbe  pochopí,  že 

hudobny aktivity sú ušľachtilou formou trávenia voľného času. 

Podporovanie samovzdelávania a sebahodnotenia. 

Osvojiť si správanie sa na koncertoch a slávnostných 

podujatiach. 

Prostredníctvom spoločných hudobných činností a získaných vedomostí pestovať 

kompetenciu spolupracovať s druhými, chápať a rešpektovať multikulturalitu a 

odlišnosť, osvojiť si pozitívne etnické postoje. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci  sú   hodnotení   podľa   Metodického   pokynu   č.   19/2015   na   hodnotenie   

a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností  a 

schopností. Učiteľ sa riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak  vie. 

Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
1 hodina týždenne 33 hodín ročne. 

 



Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Hudobná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

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. 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej 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. 

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. CIELE PREDMETU 

Ciele hudobnej výchovy sú: 

- viesť žiakov k uvoľnenému, plynulému spevu, k ľahkému tvoreniu tónu, 
- rozvíjať zmysel pre rytmus, 

- uvoľňovať telesno-pohybovú a spevácku motoriku žiakov, 

- rozvíjať sluchové vnímanie pri počúvaní skladieb, 

- oboznámiť žiakov s hudobnými nástrojmi. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Rytmické cvičenia, rozlišovanie výšky tónov, rozlišovanie rytmu jednoduchej melódie. 

Detské ľudové a umelé piesne (Pod horou, pod horou; Zelená sa bučina; Sláviček; Fúkaj, fúkaj 

fujavica; Vitaj nám, stromček náš; Sniežik sa nám chumelí; Poznáte zajka?; Červený kacheľ a 

iné). 

Počúvanie skladieb s vyhranenou spoločenskou funkciou (uspávanka, pochod). 
Poznávanie hudobných nástrojov: klavír, husle. 

Hudobno-pohybové hry a ľudové tance. 

Učíme žiakov tvoriť ľahký tón, hospodárne dýchať, zreteľne vyslovovať a čisto intonovať. 

V hudobných činnostiach vychádzame z individuálnych schopností žiakov. 

V skladbách na počúvanie učíme žiakov rozoznávať zvuk klavíra, huslí. 

Ľudové hudobno-pohybové hry žiaci nacvičujú v súlade so základným charakterom hudby, nejde 
o presný nácvik ľudových tancov. Výber piesní na spev a piesní na počúvanie možno doplniť 
regionálnou hudbou alebo hudbou podľa výberu učiteľa. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
Metódy : 

- metódy sprostredkovania hudby – slovný výklad, rozhovor, 

- metódy osvojovania hudby, 
- zážitkové, skúsenostné metódy. 



 

Formy: 

- individuálne, 

- skupinové, 
- projektové, 

- diferencované vyučovanie – návšteva hudobných podujatí, 

- besedy 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica hudobnej výchovy pre 4. ročník ŠZŠ – Žikavská a kol. 

Učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník ZŠ – Kopinová, Ľ. – Damboráková, V.. 

Učebnica Hv pre 2., 3. Ročník ZŠ – Langsteinová, E. – Felix, B. 

Zborníky piesní z regiónu Zemplína, Spiša a Šariša 

Programové balíčky pre Hv 

CD 

DVD 

Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

- reprodukovať na základe svojich individuálnych schopností a zručností, detské ľudové a 

umelé piesne, 

- poznať a pomenovať hudobné nástroje, 

- vyjadriť hudbu tancom, vytvárať pohybové improvizácie, pohybové hry, osvojiť si 

jednoduchý tanečný krok, prípadne pohyby v rytme, 

- počúvať skladby s vyhranenou spoločenskou funkciou /uspávanka, pochod/, vedia ich 

rozlíšiť. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností  a 

schopností. Učiteľ sa riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak  vie. 

Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 
Názov predmetu Hudobná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne / 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

                      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. 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej 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. 

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. CIELE PREDMETU 

Ciele hudobnej výchovy sú: 

- viesť žiakov k ľahkej a presnej spevnej artikulácii, 

- rozvíjať schopnosť vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným 

pohybom, 

- uplatňovať tanečné prvky pri pohybovom stvárnení hudby, 

- rozvíjať schopnosť sústredene počúvať inštrumentálne a vokálne skladby, 

- oboznámiť žiakov s ďalšími hudobnými nástrojmi. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Rytmické cvičenia, rozlišovanie dynamiky, tempa, rytmu a vysokého pohybu jednoduchej 

melódie. 

Detské ľudové a umelé piesne (Išiel strašiak, Semafor, Čierne oči, choďte spať, Pri Prešporku 

na Dunaji, Tu je zima zas, Jedna ruža, dve ruže, Chodíme, chodíme, Anička, dušička, kde si 

bola a iné). 

Počúvanie skladieb v regionálnej ľudovej tvorbe a v detskej populárnej piesni. 

Poznávanie hudobných nástrojov: bubon, trúbka. 

Hudobno-pohybové hry a ľudové tance. 

Uplatňovanie tanečných prvkov ako cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony. 

Pokus o osvojenie tanečných krokov polky. 

V hudobných činnostiach i naďalej vychádzame z individuálnych schopností žiakov. 

V skladbách na počúvanie učíme žiakov rozoznávať zvuk bubna, trúbky. 

Výber piesní na spev a piesní na počúvanie doplníme aj o detskú populárnu pieseň a 

regionálnu ľudovú tvorbu. Vedieme  žiakov  k  prirodzenému  a  kultivovanému  

uplatňovaniu tanečných prvkov pri pohybovom stvárnení hudby. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Metódy : 

- metódy sprostredkovania hudby – slovný výklad, rozhovor, 

- metódy osvojovania hudby, 

- zážitkové, skúsenostné metódy. 

 

Formy: 

- individuálne, 

- skupinové, 
- projektové, 

- diferencované vyučovanie – návšteva hudobných podujatí, 

- besedy 



5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica hudobnej výchovy pre 8. ročník ŠZŠ – Mária Žikavská 

Učebnica hudobnej výchovy pre 4. ročník ŠZŠ – Žikavská a 

kol. 

Učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník ZŠ – Kopinová, Ľ. – Damboráková, V.. 

Učebnica Hv pre 2., 3. Ročník ZŠ – Langsteinová, E. – Felix, B. 

Zborníky piesní z regiónu Zemplína, Spiša a Šariša 

Programové balíčky pre Hv 

CD 

DVD 

Interne 

t 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

- reprodukovať na základe svojich individuálnych schopností a zručností, detské 

ľudové a umelé piesne, 

- poznať a pomenovať hudobné nástroje, 

- vyjadriť hudbu tancom, vytvárať pohybové improvizácie, pohybové hry, osvojiť si 

jednoduchý tanečný krok, prípadne pohyby v rytme, 

- počúvať skladby s vyhranenou spoločenskou funkciou /uspávanka, pochod/, vedia 

ich rozlíšiť. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie.. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne spolu 33 hodín ročne. 

 
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 
Názov predmetu Hudobná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne /33 hodín ročne/ 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hudobná výchova je jedným z významných zložiek výchovných predmetov. Vedie 

žiakov k vnímaniu a prežívaniu krásy z okolitého prostredia a životnej reality prostredníctvom 

hudby rôznych žánrov, spevom a tancom. Vyučovanie hudobnej výchovy v deviatom ročníku 

variantu B vedie žiakov k tomu, aby hudba, spev a poznávanie hudobných nástrojov prispievalo 



k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov. Preto si osvojujú základné poznatky 

o hudobných nástrojoch , rozlišujú ich podľa zvuku. Zoznamujú sa s kolekciou Orffovových 

nástrojov a učia sa s nimi narábať. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele hudobnej výchovy sú 

- Docieliť to, aby žiaci dokázali intenzívne sluchom rozlišovať známe hudobné nástroje, 

- upevňovať čistotu kolektívneho spevu, 
- využívať hudobno-pohybové a tanečné prvky pri pohybovom vnímaní a stvárnení hudby, 
- viesť žiakov k sústredenému a aktívnemu počúvaniu zvukov jednotlivých hudobných nástrojov, 

inštrumentálnych a vokálnych skladieb. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Rytmické cvičenia, využitie Orffovho inštrumentária, 

- reprodukovanie dvojdobého a trojdobého taktu spevom, pohybom a nástrojovou hrou, 

- počúvanie skladieb v regionálnej ľudovej tvorbe a detskej populárnej piesni. 

Rozlišovanie melódie a spevu. 

Rozoznávanie zvukov klavíra, huslí, bubna a trúbky v skladbách na počúvanie. 

Hudobno – pohybové hry a ľudové tance. 

Poznávanie valčíka v tanečných skladbách. 

Základy tanečných krokov valčíka. 

Vo všetkých hudobných činnostiach i naďalej vychádzať z individuálnych schopností žiakov. 

Učiť ich sústredene počúvať krátke inštrumentálne a vokálne skladby a zameriavať ich 

pozornosť na niektorý výrazný prvok počúvanej skladby. Využívať možnosti terapeutického 

pôsobenia predmetu ako aj prostriedku psychickej a fyzickej relaxácie a aktivizácie. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Metódy : 

- metódy sprostredkovania hudby – slovný výklad, rozhovor, 

- metódy osvojovania hudby, 

- zážitkové, skúsenostné metódy. 

 

Formy: 

- individuálne, 

- skupinové, 
- projektové, 

- diferencované vyučovanie – návšteva hudobných podujatí, 

- besedy 
 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
Detské piesne (CD), ľudové a umelé piesne (Prešporská kasáreň, Keď si chorý, milý synku 

synku – D.Kardoš, Tam okolo Levoči, To tá Heľpa, Snehuliačik – M. Novák, Spievanky, 

spievanky, Kázala mi mati, Pieseň o jari - J.Matuška a iné. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

 Žiaci si upevnia schopnosť sluchom rozlišovať známe hudobné nástroje 

 Vypestujú si kladný vzťah ku kolektívnemu spevu 

 Zdokonalia si pohybové zručnosti pri pohybovom stvárnení hudby 

 Naučia sa aktívne počúvať hudbu ako takú, budú vedieť rozlíšiť inštrumentálnu 

 Skladbu od vokálneho prejavu 

 



7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a 

správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. V danom 

predmete sú žiaci priebežne hodnotení. Žiakov vedieme k sebareflexii.a k hodnoteniu prác 

svojich spolužiakov. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 
 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 
 

 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne / 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou 

súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v hudbe, 

ale aj iných druhoch umenia. 

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. HV 

prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov. 
 

2. CIELE PREDMETU 
Ciele predmetu hudobná výchova pre žiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo 

všeobecne stanovených cieľov hudobnej výchovy ako vyučovacieho predmetu a zo všeobecne 

stanovených cieľov vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím. 

Cieľom predmetu hudobná výchova je : 

 Interpretovať vybrané ľudové a umelé piesne, 

 rozlišovať rytmické a hudobné nástroje, 

 prehlbovať schopnosť sluchom rozlišovať známe hudobné nástroje, 

 uplatňovať tanečné prvky pri pohybovom stvárnení hudby. 

3. OBSAH PREDMETU 
 

Rytmické cvičenia, využitie Orffovho inštrumentária. 

Oboznámenie sa s pojmami nota, notová osnova, husľový kľúč. 

Detské piesne, ľudové a umelé piesne (Hej, už sa na tej hore; Po valasky od zeme; Čie sú to 



kone; Búvaj, Dieťa krásne; V richtárovej studni; Prvý jarný deň – A. Čobej; A od Prešova; V 

záhradôčke pod okienkom a iné). 

Ľudové piesne vlastného regiónu. 

Počúvanie skladieb rôznych hudobných žánrov. 

Rozlišovanie rytmických a hudobných nástrojov. 

Rozoznávanie zvukov známych hudobných nástrojov v skladbách na počúvanie. 

Poznávanie ďalších hudobných nástrojov (napríklad flauta, klarinet, lesný roh, harfa a iné). 

Hudobno-pohybové hry a ľudové tance. 

Základy tanečných krokov spoločenských tancov. 
 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 
 

Na princípe detskej hry utvárame predpoklady k primeranému vnímaniu hudby, spevu. 

Rozvíjame hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel re tonalitu arytmus. 

Hudobno –pohybovými hrami vytvárame interakcie sviacerými žiakmi, zjednocujeme 

kolektívny spev. 

Učíme žiakov pohybom reagovať na počutú hudbu, snažíme sa kultivovať ich 

hudobno - pohybové prejavy. 

Prostredníctvom hudobných hádaniek učíme žiakov poznávať, vybaviť si uhádnuť známu pieseň 

podľa predhranej melódie, alebo zaspievaného úryvku. Vedieme ich k zosúlaďovaniu celkového 

pohybového prejavu s hudbou. Prostredníctvom inštrumentálnej hry čo najpresnejšie vyjadriť 

pravidelnú pulzáciu. 
 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
Učebnice hudobnej výchovy pre ŠZŠ, zborníky slovenských piesní pre prvý stupeň základných 

škôl, CD –nosiče,DVD –nosiče, internet 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
 

Žiak spoznávaním hudby rešpektuje špecifiká, váži si kultúru svojho národa a iných národov, 

- žiak prostredníctvom dobre usmerňovanej výchovy hudbou a k hudbe pochopí, že hudobné 

aktivity sú ušľachtilou formou trávenia voľného času, 

- osvojiť si správanie sa na koncertoch a slávnostných podujatiach, 

-.prostredníctvom spoločných hudobných činností a získaných vedomostí pestovať kompetenciu 

spolupracovať s druhými, chápať a rešpektovať multikulturalitu a odlišnosť, osvojiť si pozitívne 

etnické postoje. 

Návštevou miestnych alebo regionálnych hudobných podujatí (festivaly, folklórne podujatia) 

rozvíjame hudobnú a kultúrnu úroveň žiakov, schopnosť sústredene počúvať hudbu rôznych 

žánrov. 

Hudobné činnosti usmerňujeme tak, aby prinášali žiakom radosť. 

Hudobno-pohybové a inštrumentálne činnosti žiakov aktivizujú a zároveň pôsobia aj relaxačne. 

Naďalej využívame prvky muzikoterapie. 
 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého žiaka podľa jeho možností a schopností. Podklady pre 

samotné hodnotenie a klasifikáciu žiakov získava učiteľ sústavným pozorovaním žiaka, 

sledovaním jeho aktivity počas vyučovacieho procesu. Na konci každého klasifikačného 

obdobia sú žiaci hodnotení slovne. 
 



8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 
Názov predmetu Výtvarná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník prvý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 
 

Vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím má nezastupiteľné miesto aj 

predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym 

postihnutím rozvíjať grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe 

rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a 

receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma komunikácie. 

Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s mentálnym 

postihnutím vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako 

vyučovacieho predmetu a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania žiakov s 
mentálnym postihnutím 

– rozvoj jemnej a hrubej motoriky, 

– rozvoj koordinovaného pohybu rúk, 

– rozvoj senzomotorickej koordinácie, 

– rozvoj laterality 

– rozvoj priestorovej orientácie, 

– rozvoj koordinácie oko – ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej pamäti, 

– rozvoj vnímania, 

– rozvoj kreativity a improvizácie, 

– spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s 

cieľmi a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi 

slovenský jazyk, 

hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele výtvarnej výchovy sú: Rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

 rozvíjať koordináciu oko – ruka, 

 rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

 rozvíjať percepciu, 

 rozvíjať zmyslové vnímanie. 



3. OBSAH PREDMETU 

1. Výtvarné osvojovanie skutočnosti 



2. Plošné a priestorové úžitkové práce 

3. Výtvarná kultúra 

 

Motivačné : vstupné a priebežné 

Metódy oboznámenia sa s novou technikou : 

slovné, názorné, praktický pokus žiaka 

Metódy nácviku: praktické metódy, slovné metódy, názorné metódy 
Metódy nácviku a zdokonaľovania: praktické etapy, slovné a názorné 

Motivačné : vstupné a priebežné 

Metódy oboznámenia sa s novou technikou : 

slovné, názorné, praktický pokus žiaka 
Metódy nácviku: praktické metódy, slovné metódy, názorné metódy 

Metódy nácviku a zdokonaľovania: praktické etapy, slovné a názorné 

etapy 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Fixačné metódy: opakovania, precvičovania a zdokonaľovania získaných 

zručností a návykov 

Formy práce: vychádzky, individuálna práca so žiakmi, hromadná, skupinová, individuálna 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Teória vyučovania výtvarnej výchovy – Banáš J., SPN Bratislava, 1980 

Didaktika výtvarnej výchovy – Banáš J. a kol., SPN Bratislava, 1989 

Výtvarné techniky v osobitnej škole – Gregušová H., KPU Bratislava, 1989 

Detský výtvarný prejav – Šupšáková B. 

Psychoterapia a reedukácia – Kondáš O. a kol., Osveta Martin, 1989 

CD 

DVD 

Televízor 

Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

OSVOJOVAŤ SI VÝTVARNÉ SKUTOČNOSTI 
 

- Žiaci sa naučia graficky  znázorniť  kruhy,  špirály  a vlnovky.  V kreslení  týchto  tvarov 

sa zdokonaľujú. Naučia sa nakresliť tvarovo nenáročné predmety ako je strom, ker, lopta, 

klbko. Snažia sa napodobňovať jednoduché tvary. Prechádzame  od  veľkej  plochy  k  

menšej. Prebúdzame elementárny zmysel pre priestor v súvislosti s manipuláciou s 

modelovacími materiálmi. Pri práci využívajú na veľkých plochách papiera, tabuli, v piesku. 

Môžu využívať iné polohy ako sediačky. 

PRACOVAŤ S VÝTVARNÝMI PROSTRIEDKAMI 

- Pracovať s kompozíciami a využívať  poznatky  z  predošlého  ročníka.  Zdokonaľovať sa   

v kresbe kruhov, špirál a vlnoviek. Žiaci sa naučia kresliť tvarovo nenáročné predmety ako je 

lopta, slnko, strom, klbko a iné. Skúšajú napodobňovanie jednoduchých tvarov. 

Využívajú Maľovanky, ktoré vyfarbujú podľa predlohy, kreslenie na baliaci papier alebo 

asfaltovú plochu hrubými kriedami. Učia sa uplatňovať kontrast tmavých, svetlých, teplých   

a studených farieb. 

Maľba 

- Liatie, kvapkanie, otláčanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbami. 

- Ukladanie farieb hrubým štetcom na plochu papiera. 

 



- V priestorovom vytváraní  sa  naučia  uplatňovať  a  dopĺňať  poznatky  a  výtvarné 

zručnosti z predošlého ročníka. Učia sa formovať materiál prstami a dlaňami. Modelujú 

hmotu stláčaním, miesením jednej a oboma rukami, šúľaním, vaľkaním, vyťahovaním do 

rôznych jednoduchých tvarov ako je guľôčka, had, ovocie. Používajú štipce na vyštipnutie 

malých kúskov plasteliny. Modelovanie z piesku pomocou formičiek. 

 

Výtvarné techniky: 

kresba, maľba, modelovanie 

Výtvarné materiály: 
ceruzka, krieda, suchý a mastný pastel, tampón,  drievko,  štetec,  hrubá  fixka,  prstové  

farby, 

akvarelové farby, tempery, hlina, cesto, piesok, plastelína, modurit. 

SPOZNÁVAŤ VÝTVARNÉ UMENIE 

- Návštevy výstav výtvarných prác detí, umelcov, ľudových umelcov, remeselníkov, 

múzeí. Vychádzky zamerané na okolitú architektúru. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Pri  hodnotení  pristupujeme  ku  každému  žiakovi  individuálne.  

Neporovnávame výsledky  detí  medzi  sebou,  ale  hodnotíme  každého  podľa  jeho  

možností a schopností. V danom predmete sú žiaci  priebežne  klasifikovaní.  Žiakov 

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 
Názov predmetu Výtvarná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník druhý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet výtvarná výchova rozvíja  osobnosť  žiaka  v  úplnosti  jej  cítenia,  

vnímania, intuície,  fantázie  i myslenia  –  vedomých  i  nevedomých  duševných 

aktivít. Vychádza z autentických  skúseností žiaka,  získaných  výtvarnou  činnosťou –  

z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby  a  sebavyjadrovania  sa.  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. CIELE PREDMETU 
Ciele predmetu výtvarná výchova sú: 

 

- rozvíjať zmyslové vnímanie, pozornosť a predstavivosť, 

- rozvíjať elementárny zmysel pre priestor, 

- oboznámiť sa s výtvarným dielom prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií výtvarných diel, 

- rozvíjať zmysel pre krásu prírody a vzťah k životnému prostrediu. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

1. Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

2. Plošné a priestorové úžitkové práce 

Výtvarná kultúra 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Motivačné : vstupné a priebežné 

Metódy oboznámenia sa s novou technikou : 

slovné, názorné, praktický pokus žiaka 

Metódy nácviku: praktické metódy, slovné metódy, názorné metódy 
Metódy nácviku a zdokonaľovania: praktické etapy, slovné a názorné etapy 

Fixačné metódy: opakovania, precvičovania a zdokonaľovania získaných 
zručností a návykov 

Formy práce: vychádzky, individuálna práca so žiakmi, hromadná, skupinová 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Teória vyučovania výtvarnej výchovy – Banáš J., SPN Bratislava, 1980 

Didaktika výtvarnej výchovy – Banáš J. a kol., SPN Bratislava, 1989 

Výtvarné techniky v osobitnej škole – Gregušová H., KPU Bratislava, 1989 

Detský výtvarný prejav – Šupšáková B. 

Psychoterapia a reedukácia – Kondáš O. a kol., Osveta Martin, 1989 

CD 

DVD 

Televízor 

Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

OSVOJOVAŤ SI VÝTVARNÉ SKUTOČNOSTI 

 

Vedieme žiakov k objavovaniu a pozorovaniu tvarov, vecí z hľadiska ich úžitku a materiálu. 



Pri kolektívnych výtvarných prácach učíme žiakov spolupracovať s ostatnými, prispôsobovať 

sa požiadavkám skupiny. Pri kresbe ľudskej postavy vedieme žiakov k vystihnutiu 

proporcionality jednotlivých častí ľudského tela. Poznávajú vlastnosti rozličných 

modelovacích materiálov a porovnávajú rozdiely medzi nimi. Oboznamujeme žiakov s 

ukážkami ilustrácií z kníh pre deti. Od jednoduchého opisu obrázka prechádzame k opisu 

jednotlivých postáv, k vyjadreniu priestoru. 

 

PRACOVAŤ S VÝTVARNÝMI PROSTRIEDKAMI 

- Pracovať  s kompozíciami  a využívať poznatky  z predošlého ročníka. Zdokonaľovať sa 

v kresbe náročnejších predmetov, vychádzajúcich z kruhu, štvorca, obdĺžnika. Žiaci sa naučia 

kresliť loptu, snehuliaka, kolesá, utierku, dom, balíček, vežiak, televízor, skriňu, ľudskú 

postavu, zvieratko a iné. Vychádzajú z farebných škvŕn, z čiar, z vlnoviek. Koláž – 

kombinovanie s inými technikami (dokresľovanie pastelkami, nalepovanie obrázkov). 

Pokusy o kresbové a farebné vyjadrovanie tvarovo aj farebne výrazných predmetov 

(detské hračky). 

Maľba 

- Rozpíjanie, zapúšťanie do mokrého podkladu (krajina, obloha). 

- Hra s náhodou – dotváranie farebnej škvrny na základe predstáv. 

- Kontrast svetlých a tmavých farieb ako výrazový prostriedok na vystihnutie nálady 

(kontrast svetlej a tmavej krajiny).Dekoratívne práce – pomocou jednoduchých 

techník tlače (zvitok papiera, pokrčený papier) rozvíjať zmysel pre rytmus a tvorivé 

radenie prvkov. 

 

- V priestorovom vytváraní sa naučia uplatňovať a dopĺňať poznatky a 

výtvarné zručnosti z predošlého ročníka. Modelovaním rozvíjať 

elementárny zmysel pre priestor. Modelovanie jednoduchej skutočnosti a vyjadrovanie 

predstáv na základe fantázie. Vykrajovanie tvarov pomocou formičky, tvarovanie pomocou 

špachtle, drievka, dotváranie drobným materiálom. 

Výtvarné techniky: 

kresba, maľba, jednoduchá technika tlače, koláž, modelovanie 

Výtvarné materiály: 
ceruzka, krieda, suchý a mastný pastel, tampón, drievko, fixka, akvarelové farby, tempery, 
štetec, drievko, špachtľa, hlina, sadra, cesto, piesok, plastelína, modurit. 

 

SPOZNÁVAŤ VÝTVARNÉ UMENIE 

- Návštevy výstav výtvarných prác detí, umelcov, ľudových umelcov, remeselníkov, múzeí. 

 

- Vychádzky zamerané na okolitú architektúru. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Pri  hodnotení  pristupujeme  ku  každému  žiakovi  individuálne.  

Neporovnávame výsledky  detí  medzi  sebou,  ale  hodnotíme  každého  podľa  jeho  

možností a schopností. V danom predmete sú žiaci  priebežne  klasifikovaní.  Žiakov 

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne. 
 



Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Výtvarná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne 

Ročník tretí 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet výtvarná výchova rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, 

intuície, fantázie i myslenia – vedomých i nevedomých  duševných  aktivít.  

Vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z 

intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a seba vyjadrovania sa.  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 medzi predmetových 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. CIELE PREDMETU 

Ciele výtvarnej výchovy sú: 

Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku, 

- rozvíjať zmyslové vnímanie, pozornosť a predstavivosť, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, uchopenie a pustenie predmetu, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 

- rozvíjať lateralitu, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

1. Tematické práce 

2. Zobrazovanie prírodných a umelých foriem 

Výtvarné hry a dekoratívne činnosti 

1. Hry s farbou 

2. Priestorové vytváranie 

3. Dekoratívne práce 

Výtvarná kultúra 



 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Motivačné : vstupné a priebežné 

Metódy oboznámenia sa s novou technikou : 

slovné, názorné, praktický pokus žiaka 

Metódy nácviku: praktické metódy, slovné metódy, názorné metódy 

Metódy nácviku a zdokonaľovania: praktické etapy, slovné a názorné 

etapy 

Fixačné metódy: opakovania, precvičovania a zdokonaľovania získaných 

zručností a návykov 

Formy práce: vychádzky, individuálna práca so žiakmi, hromadná, 

skupinová 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Teória vyučovania výtvarnej výchovy – Banáš J., SPN Bratislava, 1980 

Didaktika výtvarnej výchovy – Banáš J. a kol., SPN Bratislava, 1989 

Výtvarné techniky v osobitnej škole – Gregušová H., KPU Bratislava, 1989 

Detský výtvarný prejav – Šupšáková B. 

Psychoterapia a reedukácia – Kondáš O. a kol., Osveta Martin, 1989 

Rozprávkové knihy 

CD 

DVD 

Televízor 

Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

-OSVOJOVAŤ SI VÝTVARNÉ SKUTOČNOSTI 

- Žiaci znázorňujú zážitky a skúsenosti pomocou tematických prác z  im  známeho  a  

blízkeho sveta - z  vychádzok,  pracovných  činností, zo života v rodine, v škole, na   ulici,     

v obchode, dopravnom prostriedku a pod. Ďalším zdrojom  námetov  sú  ilustrácie  

filmových, divadelných a literárnych útvarov. 

Zobrazovanie prírodných a umelých foriem 
. Na základe priameho pozorovania predmetov dennej potreby, pozorovania prírodnín sa 

žiaci naučia zachytiť realitu a jej výtvarné stvárnenie. Dbajú na proporcionálne vzťahy 

jednotlivých  častí  k  celku,  šírky  k  výške  a pod.   Na  vychádzkach  vyhľadávajú  tvarovo 

a farebne zaujímavé prírodné materiály, ktoré sa učia dotvárať. Žiaci sa naučia využívať 

kontrast svetlých a tmavých tónov, studených a teplých farieb. 

Výtvarné techniky: 

kresba, maľba, kombinované a materiálové techniky, otláčanie, vtláčanie do 

vhodných 

materiálov, prenášanie do plochy - koláž, textilná aplikácia, mozaika, 

modelovanie. 

Výtvarné materiály: 

rudka, mäkká ceruzka, akvarel, tempera,  gvaš, fixky, farebný papier, časopisy, 
textil, 

prírodné  materiály,  hlina  plastelina,   cesto,  a  iné. Volíme podľa výberu výtvarných 

techník. 

PRACOVAŤ S VÝTVARNÝMI PROSTRIEDKAMI 

- Pracovať s kompozíciami a využívať poznatky z predošlého ročníka. Realizovať rastlinný, 

vecný, figuratívny i geometrický dekoratívny motív. Používať šablónu, ktorú sa učia 



zhotovovať samostatne. Využívať pritom zjednodušené štylizované tvary. Dbať na vhodnú 

jednoduchú farebnú kombináciu. Opäť uplatňovať kontrast tmavých, svetlých, teplých a 

studených farieb. 

OSVOJOVAŤ SI VÝTVARNÉ HRY A DEKORATÍVNE ČINNOSTI 

-Hry s farbou 

Žiaci využívajú hry s farbami, na poznávanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do 

vlhkého podklad., Poznávajú vlastnosti  hustých  a riedkych farieb,  učia  sa používať svetlé   

a tmavé farby. Na konkrétnych príkladoch využívajú 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.). 
 

Výtvarné techniky: 
Maľba (akvarel), kombinované techniky - modrotlač (odkrývacia technika, vosková 
rezerva), batika. 

 
Výtvarné materiály: 

Akvarel, tempera, suchý a mastný pastel, klovatina, farebné tuše. 

 

- V priestorovom vytváraní sa naučia uplatňovať  a  dopĺňame  poznatky  a  výtvarné 

zručnosti z predošlého ročníka. Poznávajú vlastnosti modelovacích materiálov. Učia sa 

modelovať dvoj a trojrozmerné plastiky jednoduchých štylizovaných tvarov. U žiakov 

prebúdzame elementárny zmysel pre priestor v súvislosti  s  poznávaním  životného 

prostredia. Využívame najbližšie okolie dieťaťa – pieskovisko (tvarovanie kopcov, údolí, 

koryta rieky, hlavnej cesty, stavebných dominant a pod. ) s využitím makiet domov a 

stromov. 

Výtvarné   techniky: modelovanie,   kašírovanie,   plastiky   z rôzneho 

materiálu 

Výtvarné materiály: sochárska a tehliarska hlina, cesto, sadra, plastelína, modurit, noviny, 

papierová buničina, škrob, voda, látka, farebný papier, kartónové škatuľky,  prírodniny, 

drevo. 

DEKORATÍVNYM  PRÁCAM 

Pomocou tejto činnosti prebúdzame u žiakov zmysel pre rytmus. Využívame 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. 

 

SPOZNÁVAŤ VÝTVARNÉ UMENIE 

- Návštevy výstav výtvarných prác detí, umelcov, ľudových umelcov, remeselníkov,múzeí. 

Vychádzky zamerané na okolitú architektúru. 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Pri  hodnotení  pristupujeme  ku  každému  žiakovi  individuálne.  

Neporovnávame výsledky  detí  medzi  sebou,  ale  hodnotíme  každého  podľa   jeho 

možností a schopností. 

V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa 

vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého klasifikačného  

obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 



1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Výtvarná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet  výtvarná  výchova   má   nezastupiteľné   miesto   vo   vzdelávaní   

žiakov s mentálnym postihnutím. Prostredníctvom autentických skúseností získaných 

výtvarnou činnosťou rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, 

fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktoré napomáhajú žiakom rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku.  Na  základe  rozvoja  jemnej 

motoriky sa rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna  a receptívna zložka reči,  

ale aj nonverbálna forma komunikácie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch, 

- učiť sa kresliť postavu a postupne zobrazovať niektoré dôležité detaily, 

- učiť sa kresbou znázorniť znaky zvieracej figúry, 

- učiť sa vystihnúť trojrozmernosť prostredníctvom modelovania, 

- vyjadriť svoj vzťah k prírode prostredníctvom maľby. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Kresba 

(mäkká ceruzka, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel) 
Voľné kreslenie – rozvíjanie grafického pohybu ruky na rôzne veľkých plochách papiera s 

rôznym materiálom. 

Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu. 

Kreslenie postavy a postupné zobrazovanie niektorých dôležitých detailov tváre. 

Tematické kreslenie na základe citového prežívania (zážitky z vychádzok, hier, z rodinného 

života). 

Znázorňovanie /naznačovanie charakteristických znakov zvieracej figúry. 

Koláž – použitie prvkov z textilu alebo papiera a dokresľovanie. 

Maľba (tampón, drievko, hrubá fixka, prstové farby, akvarelové farby, tempery) 

Liatie, kvapkanie, otláčanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbami – rozpíjanie, zapúšťanie do 

vlhkého podkladu. 

Pokrývanie celej plochy papiera maľbou, prostredníctvom plošne nanášaných farieb veľkým aj 

malým štetcom. 

Nanášanie farby prstom technikou kresby, rozotieranie farebnej škvrny drievkom. 

Vyjadrovanie vzťahu k prírode prostredníctvom maľby. 

Zobrazovanie atmosféry a nálady (krajina v zime, v lete, v noci, počas dažďa a podobne). 

Modelovanie (plastelína, modurit, cesto, rôzne modelovacie materiály) 

Modelovanie technikou konštruovania, zlepovania jednotlivých častí, spevňovanie 
spojov navlhčenými prstami. 



Modelovanie zvieracej figúry, tvaru tela a jeho typických znakov. Naznačenie pohybu zvieracej 

figúry. 

Utváranie reliéfu otláčaním predmetov rôzneho profilu na uhladenú plochu modelovacieho 

materiálu. 

Modelovanie na pieskovisku a na pieskovom stole. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Pracujeme na rôznych plochách podľa účelu. Vedieme žiakov k spresňovaniu ich výtvarného 

prejavu, k slovnému vyjadreniu obsahu kresby. Učíme ich naznačiť charakteristické črty postavy 

a niektoré jej dôležité detaily. Na základe pozorovania, zážitkov alebo rozprávok ich učíme 

znázorňovať alebo naznačovať typické znaky zvieracej figúry v rôznych polohách. 

Experimentujeme s vlastnosťami farieb a ich možnosťami, tvoríme nové odtiene. 

Formy: -individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, diskusie, 

-vychádzky, návšteva výtvarných prác detí. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Pre vyučovanie výtvarnej výchovy sa budú využívať  metodické  príručky  výtvarnej 

výchovy, knihy o umení, dostupná literatúra o výtvarných námetoch a technikách a 

rozprávkové knižky, prípadne materiály z internetu, na rozvoj fantázie. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Umelecké aktivity obsiahnuté v predmete výtvarnej výchovy by mali viesť predovšetkým k 

estetickému rozvoju žiaka a vytváraniu si správneho estetického vzťahu k prostrediu a 

okolitému svetu, čo prispieva k procesu socializácie. V tomto procese má dôležitú úlohu 

konkrétny estetický materiál a umenie v ňom  vystupuje  v  troch  funkciách:  umenie  ako 

hra, umenie ako prostriedok poznania, umenie ako prostriedok komunikácie. Žiaci by mali 

dokázať samostatne experimentovať s  farbou  a  tvarom,  hrať  sa  s  predmetmi,  dokázať  

ich fantazijne dotvoriť, spájať do nových tvarových a významových celkov, dokázať  

esteticky upraviť výsledky svojej práce do tematickej výstavky. 

 

7. HODNOTENIEPREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame 

výsledky detí medzi  sebou,  ale  hodnotíme  každého  podľa  jeho  možností  a schopností.   

V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli 

ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci 

na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 
 

 
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Výtvarná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník piaty 



Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet výtvarná výchova má nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní  žiakov  s  

mentálnym postihnutím. Prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou 

činnosťou rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i 

analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktoré napomáhajú žiakom rozvíjať 

grafomotorické zručnosti,  hrubú a jemnú  motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky   

sa rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj  

nonverbálna forma komunikácie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s mentálnym  postihnutím  vychádzajú 

zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu a zo 

všeobecne stanovených cieľov vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím 

- rozvoj jemnej a hrubej motoriky 

- rozvoj koordinovaného pohybu rúk, 

- rozvoj senzomotorickej koordinácie, 

- rozvoj laterality, 

- rozvoj priestorovej orientácie, 

- rozvoj koordinácie oko – ruka, 

- rozvoj pozornosti, 

- rozvoj priestorovej pamäti, 

- rozvoj vnímania, 

- rozvoj kreativity a improvizácie, 

- spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania. 

Aktivity a ciele výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi a činnosťami ostatných vyučovacích 

predmetov,  najmä  s predmetmi  slovenský   jazyk,   hudobná   výchova,   telesná   výchova  

a pracovné vyučovanie. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Kresba - (ceruza, rudka, fixka, suchý pastel, voskový pastel) 

-kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu, zo štvorca a z 

obdĺžnika, 

-kresba ľudskej postavy, 

-koláž - textil, papier a dokresľovanie - dekoratívny motív. 

Maľba - ( štetec, drievko, temperové farby, akrilové farby), 

-poznávanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie d vlhkého podkladu, husté a riedke farby, 

svetlé a tmavé farby, 

-kontrast farieb, radenie svetlých a tmavých rozlične širokých pásov, 

-pochopenie jednoduchého členenia plochy s využitím farby a línie, dbáme o vhodný výber 

farieb v dvoj – trojfarebných komunikáciách. 

Modelovanie – (hlina, plastelína, modurit ) 

-modelovanie v piesku, 

-vykrojovanie tvarov z modelovacej hmoty pomocou formičiek, 

-tvarovanie modelovacej hmoty pomocou drievka a špachtle- 

-dotváranie modelu iným drobným materiálom, 

-modelovanie zložitejších predmetov -pletená vianočka, korbáčik, zvieratká a 



iné. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Hlavnou kompetenciou je tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri každej 

edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie  a  postupne 

formuloval svoj estetický i hodnotiaci názor. Pri voľbe námetov vychádzame zo sveta 

blízkeho žiakom, z ich priamych zážitkov a skúseností. 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a  zároveň  overovaná  

prostredníctvom praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej 

kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je 

podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy). 

Formy 

: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

diskusie, 

-vychádzky, návšteva výtvarných prác 

detí. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Pre vyučovanie výtvarnej výchovy sa budú využívať metodické príručky výtvarnej 

výchovy, knihy o umení, dostupná literatúra o výtvarných námetoch a technikách a 

rozprávkové knižky, prípadne materiály z internetu, na rozvoj fantázie. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Umelecké aktivity obsiahnuté v predmete výtvarnej výchovy by mali  viesť 

predovšetkým k estetickému rozvoju  žiaka  a  vytváraniu  si  správneho  estetického  vzťahu 

k prostrediu a okolitému svetu, čo prispieva k procesu socializácie. V tomto procese má 

dôležitú úlohu 

konkrétny estetický materiál a umenie v ňom vystupuje v troch funkciách: umenie ako 

hra, umenie ako prostriedok poznania, umenie ako prostriedok komunikácie. Žiaci by 

mali dokázať samostatne experimentovať s farbou a tvarom, hrať sa s predmetmi,  

dokázať ich fantazijne dotvoriť, spájať do nových tvarových a významových celkov, 

dokázať esteticky upraviť výsledky svojej práce do tematickej výstavky. 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo  

alebo hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. 

Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov 

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 



Názov predmetu Výtvarná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne / 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet  výtvarná  výchova  rozvíja  osobnosť  žiaka  v  úplnosti  jej  cítenia,  

vnímania,  intuície,  fantázie  i  myslenia  –  vedomých  i  nevedomých   duševných 

aktivít. Vychádza  z  autentických  skúseností  žiaka,  získaných  výtvarnou  činnosťou  – 

z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa. 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. CIELE PREDMETU 

Ciele predmetu výtvarná výchova  

sú: 

- rozvíjať zmyslové vnímanie, pozornosť a predstavivosť, 

- rozvíjať elementárny zmysel pre priestor, 

- oboznámiť sa s výtvarným dielom prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií  výtvarných 

diel, 

- rozvíjať zmysel pre krásu prírody a vzťah k životnému prostrediu. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

1. Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

2. Plošné a priestorové úžitkové práce 

3. Výtvarná kultúra 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
 

Motivačné : vstupné a priebežné 

Metódy oboznámenia sa s novou technikou : 

slovné, názorné, praktický pokus žiaka 

Metódy nácviku: praktické metódy, slovné metódy, názorné metódy 



Metódy nácviku a zdokonaľovania: praktické etapy, slovné a názorné etapy 

Fixačné metódy: opakovania, precvičovania a zdokonaľovania získaných 

zručností a návykov 

Formy práce: vychádzky, individuálna práca so žiakmi, hromadná, skupinová 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Teória vyučovania výtvarnej výchovy – Banáš J., SPN Bratislava, 1980 

Didaktika výtvarnej výchovy – Banáš J. a kol., SPN Bratislava, 1989 

Výtvarné techniky v osobitnej škole – Gregušová H., KPU Bratislava, 1989 

Detský výtvarný prejav – Šupšáková B. 

Psychoterapia a reedukácia – Kondáš O. a kol., Osveta Martin, 1989 

CD 

DVD 

Televízor 

Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

OSVOJOVAŤ SI VÝTVARNÉ SKUTOČNOSTI 

 

Vedieme žiakov k objavovaniu a pozorovaniu tvarov, vecí z hľadiska ich úžitku a materiálu. 

Pri kolektívnych výtvarných prácach učíme žiakov spolupracovať s ostatnými, prispôsobovať 

sa požiadavkám skupiny. Pri kresbe ľudskej postavy vedieme žiakov k vystihnutiu 

proporcionality jednotlivých častí ľudského tela. Poznávajú vlastnosti rozličných 

modelovacích materiálov a porovnávajú rozdiely medzi nimi. Oboznamujeme žiakov s 

ukážkami ilustrácií z kníh pre deti. Od jednoduchého opisu obrázka prechádzame k opisu 

jednotlivých postáv, k vyjadreniu priestoru. 

 

PRACOVAŤ S VÝTVARNÝMI PROSTRIEDKAMI 

- Pracovať s kompozíciami  a využívať poznatky  z  predošlého  ročníka. Zdokonaľovať  sa   

v kresbe náročnejších predmetov, vychádzajúcich z kruhu, štvorca, obdĺžnika. Žiaci sa naučia 

kresliť loptu, snehuliaka, kolesá, utierku, dom, balíček, vežiak, televízor, skriňu, ľudskú 

postavu, zvieratko a iné. Vychádzajú z farebných škvŕn, z čiar, z vlnoviek. Koláž – 

kombinovanie s inými technikami (dokresľovanie pastelkami, nalepovanie obrázkov). 

Pokusy o kresbové a farebné vyjadrovanie tvarovo aj farebne výrazných predmetov 

(detské hračky). 

Maľba 

- Rozpíjanie, zapúšťanie do mokrého podkladu (krajina, obloha). 

- Hra s náhodou – dotváranie farebnej škvrny na základe predstáv. 

- Kontrast svetlých a tmavých farieb ako výrazový prostriedok na vystihnutie 

nálady (kontrast svetlej a tmavej krajiny). 

- Dekoratívne práce – pomocou jednoduchých techník tlače (zvitok papiera, 

pokrčený papier) rozvíjať zmysel pre rytmus a tvorivé radenie prvkov. 

 

- V priestorovom vytváraní sa naučia uplatňovať a dopĺňať poznatky a 

výtvarné zručnosti z predošlého ročníka. Modelovaním rozvíjať 

elementárny zmysel pre priestor. Modelovanie jednoduchej skutočnosti a vyjadrovanie 

predstáv na základe fantázie. Vykrajovanie tvarov pomocou formičky, tvarovanie pomocou 

špachtle, drievka, dotváranie drobným materiálom. 

Výtvarné techniky: 

kresba, maľba, jednoduchá technika tlače, koláž, modelovanie 

Výtvarné materiály: 



ceruzka, krieda, suchý a mastný pastel, tampón, drievko, fixka, akvarelové farby, tempery, 
štetec, drievko, špachtľa, hlina, sadra, cesto, piesok, plastelína, modurit. 

SPOZNÁVAŤ VÝTVARNÉ UMENIE 

- Návštevy výstav výtvarných prác detí, umelcov, ľudových umelcov, remeselníkov, múzeí. 

 

 Vychádzky zamerané na okolitú architektúru. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

Žiaci sú hodnotení Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo 

alebo hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. 

Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov 

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Výtvarná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne / 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet výtvarná výchova rozvíja  osobnosť  žiaka  v  úplnosti  jej  cítenia,  

vnímania, intuície, fantázie i myslenia – vedomých  i  nevedomých  duševných 

aktivít. Vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou  – 

z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa. 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. CIELE PREDMETU 

Ciele predmetu výtvarná  výchova sú: 
- rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a výtvarné zručnosti, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- učiť sa znázorniť postavu, 

- vedieť určiť farby charakteristické pre určité predmety alebo javy, 

- spolupracovať pri príprave materiálu a pri upratovaní pracovného priestoru. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

Plošné a priestorové úžitkové práce 

Výtvarná kultúra 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Motivačné: vstupné a priebežné 

Metódy oboznámenia sa s novou technikou: slovné, názorné, praktický pokus o žiaka 

Metódy nácviku: praktické, slovné názorné metódy 

Metódy nácviku a zdokonaľovania: praktické, slovné a názorné etapy 

Fixačné metódy: opakovania, precvičovania a zdokonaľovania získaných 

zručností a návykov 

Formy práce: vychádzky, individuálna práca so žiakmi, hromadná, skupinová, individuálna 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Teória vyučovania výtvarnej výchovy – Banáš J., SPN Bratislava, 1980 

Didaktika výtvarnej výchovy – Banáš J. a kol., SPN Bratislava, 1989 

Výtvarné techniky v osobitnej škole – Gregušová H., KPU Bratislava, 1989 

Detský výtvarný prejav – Šupšáková B. 

Psychoterapia a reedukácia – Kondáš O. a kol., Osveta Martin, 1989 

CD 

DVD 

Televízor 

Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

OSVOJOVAŤ SI VÝTVARNÉ SKUTOČNOSTI 

 

Vedieme žiakov k objavovaniu a pozorovaniu tvarov, vecí z hľadiska ich úžitku a materiálu. 

Pri kolektívnych výtvarných prácach učíme žiakov spolupracovať s ostatnými, prispôsobovať 

sa požiadavkám skupiny. Pri kresbe ľudskej postavy vedieme žiakov k vystihnutiu 

proporcionality jednotlivých častí ľudského tela. Poznávajú vlastnosti rozličných 

modelovacích materiálov a porovnávajú rozdiely medzi nimi. Oboznamujeme žiakov s 

ukážkami ilustrácií z kníh pre deti. Od jednoduchého opisu obrázka prechádzame k opisu 

jednotlivých postáv, k vyjadreniu priestoru. 

 

PRACOVAŤ S VÝTVARNÝMI PROSTRIEDKAMI 



- Pracovať s kompozíciami  a využívať poznatky  z  predošlého  ročníka. Zdokonaľovať  sa   

v kresbe náročnejších predmetov, vychádzajúcich z kruhu, štvorca, obdĺžnika. Žiaci sa naučia 

kresliť loptu, snehuliaka, kolesá, utierku, dom, balíček, vežiak, televízor, skriňu, ľudskú 

postavu, zvieratko a iné. Vychádzajú z farebných škvŕn, z čiar, z vlnoviek. Koláž – 

kombinovanie s inými technikami (dokresľovanie pastelkami, nalepovanie obrázkov). 

Pokusy o kresbové a farebné vyjadrovanie tvarovo aj farebne výrazných predmetov 

(detské hračky). 

Kresba (ceruza, rudka, fixka, suchý pastel, voskový 

pastel) 

Kreslenie predmetov a javov charakteristických farieb (slnko, tráva, obloha, voda, pôda). 

Kreslenie pomocou predtlače. 

Kresba ľudskej postavy; zobrazovanie seba a blízkej osoby. 

Kresba podľa predlohy. 

 

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, 

tempery) 

Experimentovanie s vlastnosťami farieb a ich možnosťami, sledovanie tvorenia nových 

farieb a odtieňov (otláčanie korku, zemiakového tlačidla, štetca). Jednoduché  členenie  

plochy s využitím farby a  línie,  maľovanie  štetcom  hustou  sýtou  farbou,  vypĺňanie 

plochy medzi líniami farby. Rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého podkladu. 

 

- V priestorovom vytváraní sa naučia uplatňovať a dopĺňať poznatky a 

výtvarné zručnosti z predošlého ročníka. Modelovaním rozvíjať 

elementárny zmysel pre priestor. Modelovanie jednoduchej skutočnosti a vyjadrovanie 

predstáv na základe fantázie. Vykrajovanie tvarov pomocou formičky, tvarovanie pomocou 

špachtle, drievka, dotváranie drobným materiálom. 

Modelovanie (hlina, cesto, plastelína, modurit a iné modelovacie materiály). 

Modelovanie základných tvarov: guľka, valček, placka. 

Modelovanie tvarov jednoduchých predmetov: ovocie, zelenina (vyťahovaním z  jedného 

kusa modelovacieho materiálu), miska, košík, hniezdo ( točením ušúľaného valčeka, 

splošťovaním gule primeraným tlakom dlane, ohýbaním a vyťahovaním okrajov). 

 

Výtvarné techniky: 
kresba, maľba, jednoduchá technika tlače, koláž, 

modelovanie 

Výtvarné materiály: 
ceruzka, krieda, suchý a mastný pastel, tampón, drievko, fixka, akvarelové farby, tempery, 

štetec, drievko, špachtľa, hlina, sadra, cesto, piesok, plastelína, modurit. 
 

SPOZNÁVAŤ VÝTVARNÉ UMENIE 

- Návštevy výstav výtvarných prác detí, umelcov, ľudových umelcov, remeselníkov, 

múzeí. 

- Vychádzky zamerané na okolitú architektúru. 

-  

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne.  Pri  hodnotení  pristupujeme  ku  každému  žiakovi  individuálne. 

Neporovnávame výsledky  detí  medzi  sebou,  ale  hodnotíme  každého  podľa  jeho  

možností a schopností. V danom predmete sú žiaci  priebežne  klasifikovaní.  Žiakov 

postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého 

klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 



8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne / spolu 33 hodín ročne. 
 

 
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 
Názov predmetu Výtvarná výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Ročník ôsmy 
Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie – variant B 
Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Predmet výtvarná výchova má nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní žiakov s 

mentálnym postihnutím. Prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou 

činnosťou rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i 

analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktoré napomáhajú žiakom rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku.  Na  základe  rozvoja  jemnej 

motoriky sa rozvíjajú aj  komunikačné schopnosti,  expresívna  a receptívna  zložka reči,  

a aj nonverbálna forma komunikácie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- Rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a výtvarné zručnosti, 
- rozvíjať koordináciu oko – ruka, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- rozvíjať predstavivosť a fantáziu, 

- učiť sa znázorniť postavu, 

- kresliť podľa predlohy, 

- dotvárať pozadie v maľbe. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Kresba (ceruza, rudka, fixka, suchý pastel, voskový 

pastel) Kreslenie predmetov a javov charakteristických 

farieb Kreslenie pomocou predtlače 

Kresba podľa predlohy 

Kresba ľudskej postavy; zobrazovanie seba a blízkej osoby 

 
Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, tempery) 

Tvorenie nových farieb a odtieňov 

Jednoduché členenie plochy s využitím farby a línie, maľovanie veľkým a j malým štetcom 

hustou sýtou farbou, vypĺňanie plochy medzi líniami farby 

Postupné farebné vymaľovávanie pozadia na základe motivácie 

Dotváranie prírodných materiálov otláčaním, vtláčaním a prenášaním do plochy 

 

Modelovanie (hlina, cesto, plastelína, modurit a iné modelovacie materiály) 

Modelovanie základných tvarov 

Modelovanie tvarov jednoduchých predmetov 

Modelovanie zvieracej figúry 



 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Na základe citovej motivácie a vlastného úsilia žiaci postupne zdokonaľujú grafický typ ľudskej 

postavy. Pri kresbe kontrolujeme správne držanie grafického materiálu a v správnom sklone. 

Zaraďujeme rytmické riekanky a piesne na uvoľnenie paže a zápästia. 

Na základe motivácie vedieme žiakov k pokusom vymodelovať zvieraciu figúru a naznačiť jej 

charakteristický tvar. Prihliadame na individuálne schopnosti žiakov. 

Učíme ich výtvarne pracovať s prírodnými materiálmi, ktoré žiaci vyhľadávajú na vychádzkach. 

Realizujeme relaxačné výtvarné techniky s využitím prvkov arteterapie. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Pre vyučovanie výtvarnej výchovy sa budú využívať  metodické  príručky  výtvarnej 

výchovy, knihy o umení, dostupná literatúra o výtvarných námetoch a technikách a 

rozprávkové knižky, prípadne materiály z internetu, na rozvoj fantázie. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Umelecké aktivity obsiahnuté v predmete výtvarnej výchovy by mali viesť predovšetkým k 

estetickému rozvoju žiaka a vytváraniu si správneho estetického vzťahu k prostrediu a 

okolitému svetu, čo prispieva k procesu socializácie. V tomto procese má dôležitú úlohu 

konkrétny estetický materiál a umenie v ňom  vystupuje  v  troch  funkciách:  umenie  ako 

hra, umenie ako prostriedok poznania, umenie ako prostriedok komunikácie. Žiaci by mali 

dokázať samostatne experimentovať s  farbou  a  tvarom,  hrať  sa  s  predmetmi,  dokázať  

ich fantazijne dotvoriť, spájať do nových tvarových a významových celkov, dokázať  

esteticky upraviť výsledky svojej práce do tematickej výstavky. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne.  Pri  hodnotení  pristupujeme  ku  každému  žiakovi  individuálne. 

Neporovnávame výsledky  detí  medzi  sebou,  ale  hodnotíme  každého  podľa  jeho  

možností a schopností. V danom predmete sú žiaci  priebežne  klasifikovaní.  Žiakov 

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 
 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne/ 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 



1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet výtvarná výchova má nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím. Prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou rozvíja 

osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – 

vedomých i nevedomých duševných aktivít. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktoré napomáhajú žiakom rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa 

rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna 

forma komunikácie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Vedieť rozlišovať, porovnávať a pomenovať línie, farby, tvary, objekty a u platniť ich 

podľa svojich schopností vo svojej plošnej i priestorovej tvorbe, 

-zobrazovať tvary úžitkových predmetov, 

-rozvíjať a obohacovať získané zručnosti v základných výtvarných technikách, 

-vedieť vnímať a hodnotiť vlastnú tvorbu i tvorbu iných, 

-vedieť prezentovať výsledky svojej tvorby v triede za pomoci učiteľa. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Kresba (drievko, pierko –tuš, voskový pastel, ceruza, krieda, rudka, suchý pastel, fixka) 

-Veci, ktoré slúžia človeku. Pozorovanie a zobrazovanie tvarov úžitkových predmetov, kresba a 

farebné vyjadrenie predmetov, ich funkčnosť. 

-Portrét –zachytenie výrazu tváre, vyjadrenie nálady 

Maľba( akvarelové farby, tempery, štetec, drievko, suchý a mastný pastel) 

-Správne komponovanie a zobrazovanie priestoru, rozvíjanie citu pre priestor 

-Hry s líniami a farbami 

Plošné a priestorové práce 

-Kombinovanie rôznorodých materiálov pri vytváraní kompozičných celkov 
-Zobrazovanie ľudí, zvierat a vecí 

-koláž, fotokoláž, kombinácia techník 

-Dekoratívne práce zamerané na ľudové umenie v súvislosti s kultúrou bývania a odievania, 

jednoduchá ornamentálna kresba a výplň plochy podľa šablón 

Modelovanie(hlina, plastelína, modulit, sadra) 

-Náhrdelník, náramok rôznych veľkostí a farieb 

-Modelovanie dvoj a trojrozmernej plastiky jednoduchých štylizovaných tvarov. 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Na základe citovej motivácie a vlastného úsilia žiaci postupne zdokonaľujú grafický typ 

ľudskej postavy. Pri kresbe kontrolujeme správne držanie grafického materiálu a v správnom 

sklone. Zaraďujeme rytmické riekanky a piesne na uvoľnenie paže a zápästia. 

Na základe motivácie vedieme žiakov k pokusom vymodelovať zvieraciu figúru a naznačiť jej 

charakteristický tvar. Prihliadame na individuálne schopnosti žiakov. 

Učíme ich výtvarne pracovať s prírodnými materiálmi, ktoré žiaci vyhľadávajú na vychádzkach. 

Realizujeme relaxačné výtvarné techniky s využitím prvkov arteterapie. 
 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Pre vyučovanie výtvarnej výchovy sa budú využívať metodické príručky výtvarnej výchovy, 

knihy o umení, dostupná literatúra o výtvarných námetoch a technikách a rozprávkové knižky, 

prípadne materiály z internetu, na rozvoj fantázie. 
 



6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Umelecké aktivity obsiahnuté v predmete výtvarnej výchovy by mali viesť predovšetkým k 

estetickému rozvoju žiaka a vytváraniu si správneho estetického vzťahu k prostrediu a 

okolitému svetu, čo prispieva k procesu socializácie. V tomto procese má dôležitú úlohu 

konkrétny estetický materiál a umenie v ňom vystupuje v troch funkciách: umenie ako hra, 

umenie ako prostriedok poznania, umenie ako prostriedok komunikácie. Žiaci by mali dokázať  

s pomocou experimentovať s farbou a tvarom, hrať sa s predmetmi, dokázať ich fantazijne 

dotvoriť, spájať do nových tvarových a významových celkov, dokázať esteticky upraviť 

výsledky svojej práce do tematickej výstavky. 
 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

Žiaci sú hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. V danom 

predmete sú žiaci priebežne hodnotení. Žiakov vedieme k sebareflexii.a k hodnoteniu prác 

svojich spolužiakov. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 
 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne / 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Predmet výtvarná výchova má nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní žiakov 

s mentálnym postihnutím. Prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou 

činnosťou rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i 

analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Hlavným cieľom 

výtvarnej výchovy je využiť esteticko – výchovný charakter predmetu, čo znamená 

prebúdzanie a formovanie vzťahu žiaka s mentálnym postihnutím ku skutočnosti 

prostredníctvom výtvarných aktivít a výtvarného umenia. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktoré napomáhajú žiakom rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa 

rozvíjajú i komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, ba aj nonverbálna 

forma komunikácie. 
 

2. CIELE PREDMETU 
 

Ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo 

všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu a zo všeobecne 



stanovených cieľov vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím. 
 

Cieľom predmetu výtvarná výchova je : 

- Uplatňovať získané zručnosti pri realizácii vlastnej práce, 

- využívať vlastnosti a vzťahy medzi líniami, farbami a tvarmi, 

- rozlišovať odtiene a ladiť farby, 

- rozvíjať osvojené výtvarné zručnosti, 

- prezentovať výsledky svojej tvorby. 
 

3. OBSAH PREDMETU 
 

Kresba a maľba 

Kresba a maľba vlastných zážitkov a predstáv. 

Tvorba plagátu. 

Tvorba ilustrácie k rozprávke, príbehu, filmu. 

Plošné a priestorové práce 

Kombinovanie rôznorodých materiálov pri vytváraní kompozičných celkov. 

Zobrazovanie ľudí, zvierat a vecí - koláž, fotokoláž, kombinácia techník. 

Dekoratívne práce zamerané na vytváranie praktických predmetov s využitím dekoratívnych 

techník (dekupáž, maľba na sklo, maľba na textil, na črepníky a iné). 

Modelovanie 

Modelovanie náročnejších tvarov, využívanie drievka a špachtle. 

Oboznamovanie sa s výtvarným umením 

Ilustrácie a výtvarné diela v detských knihách a časopisoch. 

Fotografia, grafika, animovaný film. 
 

Výtvarné techniky 

 Výtvarné techniky relaxačného charakteru zamerané na činnosť , rozvíjanie výtvarných 
zručností, estetickosť, sebavyjadrovanie, podporovanie spontánnej expresivity, 

vyjadrenie zážitku. 

 Plošné, priestorové, figurálne, dekoratívne techniky. 

 Netradičné formy práce s využitím všetkých arteterapeutických techník. 

 
Výtvarný materiál 

 Výber materiálu je určený voľbou výtvarnej techniky. 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 
 

Hlavnou kompetenciou je tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri každej edukačnej 

téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie a postupne formuloval svoj 

estetický i hodnotiaci názor. Pri voľbe námetov vychádzame zo sveta blízkeho žiakom, z ich 

priamych zážitkov a skúseností. 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka. Časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára 

počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi 

prostriedkami / edukačné DVD, knihy, časopisy /. Súčasťou hodín výtvarnej výchovy sú aj 

návštevy výstav. Oboznamovaním sa s výtvarnými dielami ilustrátorov detských kníh 

(napríklad: Ľ. Fulla, V. Machaj, A. Klimo, Š. Cpin, J. Trnka, V. Bombová, J. Lada, J. Čapek a 

iní) vzbudzujeme záujem o výtvarné umenie. Podľa potreby učiteľ môže zaraďovať aj 

psychoterapeutické techniky. 

 

Formy : 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 diskusie 



 demonštračné metódy 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 individuálna práca žiakov 

 vychádzky, návštevy výtvarných prác detí. 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
 

Teória vyučovania výtvarnej výchovy – Banáš J., SPN Bratislava, 1980 

Didaktika výtvarnej výchovy – J. Banáš, SPN Bratislava, 1989 

Výtvarné techniky v osobitnej škole - H. Gregušová, KPU Bratislava, 1989 

Detský výtvarný prejav – B. Šupšáková 

Psychoterapia a reedukácia – O. Kondáš a kol., Osveta Martin, 1989 

DVD 

CD 

Internet 

Televízia 

Pri výučbe výtvarnej výchovy sú hlavným zdrojom metodické príručky výtvarnej výchovy, 

knihy o umení, dostupná literatúra o výtvarných námetoch a technikách , rozprávkové knižky, 

prípadne materiály z internetu na rozvoj fantázie. 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
 

Vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy v 10. ročníku majú v prevažnej miere relaxačný 

charakter.Využívame arteterapeutické cvičenia. 

Ten istý námet môžu skupiny alebo dvojice žiakov realizovať rozličnými technikami, ktoré si 

osvojili v predchádzajúcich ročníkoch a rozličným výtvarným materiálom. Pri ich voľbe 

zohľadňujeme mieru postihnutia každého žiaka. Nevyžadujeme, aby žiaci zvládli všetky 

zvolené techniky súčasne. Využívame individuálne, párové, skupinové výtvarné aktivity, ktoré 

uvoľňujú napätie , stres a uspokojujú potrebu zmysluplnej činnosti. 

Umelecké aktivity obsiahnuté v predmete výtvarná výchova by mali viesť predovšetkým 

k estetickému rozvoju žiaka a vytváraniu si správneho estetického vzťahu k prostrediu a 

okolitému svetu, čo prispieva k procesu socializácie. 

Žiaci by mali dokázať samostatne experimentovať s farbou a tvarom, hrať sa s predmetmi, 

dokázať ich fantazijne dotvoriť, spájať do nových tvarových a významových celkov, dokázať 

esteticky upraviť výsledky svojej práce do tematickej výstavky. 
 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého žiaka podľa jeho možností a schopností. 

V tomto predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov vedieme k sebareflexii , ale aj 

k hodnoteniu práce svojho spolužiaka. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci 

hodnotení slovne. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 
 



Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne / 

Ročník prvý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Ciele  a obsah predmetu telesná a športová výchova  sú zamerané na

 dosiahnutie optimálneho telesného  a  pohybového   rozvoja  žiakov s 

mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho  vzťahu k pohybu, 

cvičeniu a športu v rámci  ich  možností  a   schopností.   S rozvíjaním pohybovej 

 aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti,  nakoľko 

 pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na 

vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a 

senzomotorickej vývinovej úrovne žiaka sa treba zamerať na utváranie účelových 

pohybovýchzručností,  kompenzáciu motorických nedostatkov,  elimináciu  nevhodných  

motorických  prejavov  a  pohybových stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných 

schopností s pozitívnym dopadom – okrem rozvoja  motoriky  a  pohybových  schopností  

–  aj  na  jeho  percepciu,  kognitívne  a  sociálne  funkcie.  Ciele  telesnej a športovej 

výchovy  žiakov   s mentálnym postihnutím vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov 

telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom  procese,  pričom  

je  potrebné  ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a 

prejavov žiakov s mentálnym postihnutím 

– zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka, 

– zlepšenie senzomotorických schopností, 

– zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

– rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa 

prostredie a meniace sa aktivity, 

– rozvoj   prijateľných   foriem   pohybových   aktivít s dôrazom na aktuálny 

sociálny kontext, 

– osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

– rozvoj verbálnych schopností, 

– funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

– zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

– dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, 

– spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 

– dodržiavať poradie v skupine, 

– uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

– zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

– vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

– uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

– uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

– vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, 

dopredu, dozadu, vpravo, vľavo...), 

– rozvoj hrubej aj jemnej motoriky, 

– rozvoj pohybovej koordinácie, 

– rozvoj koordinácie oko – ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej pamäti, 

– rozvoj kreativity a improvizácie, 

– rozvoj schopnosti generalizovať. 



Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít uvedených v obsahu 

predmetu: 

– poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela a 

častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného náradia, 

náčinia a používaných pomôcok, atď.), 

– základy poradových cvičení (povely poradových cvičení), 

– prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, obratnostné, 

relaxačné cvičenia, 

– pohybové hry, 

– rytmické hry a základy tanca, 

– základy atletiky, 

– turistika, resp. aj plávanie. 
 

2. CIELE PREDMETU 

- Rozvoj sociálnych a komunikačných schopností v aktívnej interakcii s prostredím pri 

pohybových aktivitách, 

- zvyšovanie telesnej zdatnosti, 

- upevňovanie fyzickej zdatnosti 

- prijatie stanovených pravidiel, 

- zvyšovanie obratnosti a pohyblivosti 

- vytvorenie sebakontroly, 

- prispôsobenie sa požiadavkám skupiny, 

- učenie poradovosti, 

- formovanie kladných postojov k pohybovej aktivite, 

- vytváranie základných hygienických návykov pri pohybových činnostiach 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Zdravotné cvičenia 
Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových 

skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie pohybového rozsahu 

kĺbov a chrbtice (krúženie, otáčanie, vystieranie, ohýbanie, kmitanie postupne v jednotlivých 

kĺboch v ľahu, v sede, v stoji). Jazda na rehabilitačnom bicykli. Chôdza na akupresúrnom 

chodníku. 

Kondičné cvičenia 

Chôdza – upevňovanie základnej lokomócie, kladenie chodidiel pri chôdzi, správne držanie 
tela pri chôdzi (vyrovnávanie hlavy), práca paží počas chôdze, chôdza daným smerom, 

chôdza po čiare, po lane, po hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, nácvik rytmickej chôdze. 

Obchádzanie prekážok. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi. 

Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, 

nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe za učiteľom, beh 

v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze. Beh so zmenami 

smeru. 

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, na druhej nohe, skoky z miesta, 

skok cez čiaru, zoskok z výšky 10 – 15 cm do drepu. Nácvik sedu a udržanie rovnováhy na fit 

– lopte a skákanie v sede. 

Lezenie – ľubovoľným smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných prekážok, 

preliezačky, nízky rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny. 

Hádzanie a chytanie - nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, 

nácvik chytania lopty hodenej učiteľom. Hádzanie lopty do terča a na cieľ. Hádzanie lopty 

spolužiakovi. Manipulácia s drobnými predmetmi: zbieranie, podávanie, prenášanie, skladanie, 

upratovanie. 

Cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej debny. 

Výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky, obraty na lavičke, nácvik 



udržiavania rovnováhy. Sed a kľak na švédskej debne, preliezanie jednotlivých dielov švédskej 

debny. 

Základy akrobatických cvičení 
Vzpor drepmo, sed roznožný s predklonom, „váľanie sudov„ z mierneho svahu, kotúľ vpred, 

rovnovážny postoj na jednej nohe, aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordinácie 

pohybov. 

Sezónne činnosti 

V zimnom období hry na snehu (tvarovanie snehovej gule – hádzanie na cieľ, stavanie 

snehuliaka), nácvik chôdze po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie na miernom svahu. 
V jarnom a letnom období turistika – osvojovanie techniky presunu v teréne, jazda na 

trojkolke. 

Ak sú vhodné podmienky – plavecký výcvik. Kolektívne 

činnosti 

Kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu, naháňačky. Hry 

s využitím lopty – gúľanie, podávanie, chytanie. 

Hudobno - pohybové hry 

Cvičenia zamerané na koordináciu pohybu v rytme hudby, s rytmom riekanky. Detské piesne 

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít. 

Motivovaná a rytmizovaná chôdza a beh v základnom tempe. Nácvik striedania chôdze a 
behu podľa rytmického sprievodu. 

Koordinačné a relaxačné cvičenia 

Cvičenia zamerané na uvedomovanie si vertikalizácie a predlžovanie osi tela, nácvik 

základných východiskových polôh – stoj, sed, ľah na chrbte, ľah na bruchu. 

Cvičenia zamerané na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej končatiny, trupu, celková 

relaxácia, aktivity na psychické uvoľnenie. 

Nácvik prehĺbeného lokálneho dýchania, uvoľnené vydychovanie. 

Aktivity zameriavame na nácvik osobnej hygieny žiaka, návyk správneho držania tela, 

cvičenia na úpravu držania hlavy a trupu, rozvoj hrudného dýchania, koordináciu dýchania s 
pohybom paží a trupu. Rozvíjame priestorovú orientáciu, rovnovážnu schopnosť 

a pohybovú koordináciu žiaka. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
Motivačné: 

vstupné a priebežné 

Metódy oboznámenia sa s cvičením: slovné, názorné, praktický pokus žiaka 

Metódy nácviku: 

praktické metódy, slovné metódy, názorné metódy 

Metódy výcviku a zdokonaľovania: 

praktické etapy, slovné a názorné etapy 

Fixačné metódy: opakovania, precvičovania a zdokonaľovania získaných zručností 

a návykov 

 

Formy práce 

vičenia v prírode, vychádzka, výlet, cvičenia pred vyučovaním, športová súťaž 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

CD – prehrávač, DVD – prehrávač, videoprehrávač, televízor, športové náradie a náčinie 

Zdravotná telesná výchova, Prešov 

Šport, Timm Hammond, Tatran, Bratislava, 1991 

Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej TV, 

Tibor Klaček, Prešov, 2005 

IAAF Kid´s Athletics – praktická príručka, 2000 

Športová gymnastika, Rovná, Varga, B. Bystrica, 1985 



Abeceda gymnastiky, Kos, Praha, 1972 

Teória a didaktika športovej gymnastiky, Slávik, Košice, 1991 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 správanie a spolupráca v kolektíve 

 základné povely 

 spoločenské 

hry Žiak si zlepší : 

 motorické vlastnosti 

 obratnosť a chôdzu 

 správne držanie tela 

 koordináciu ruka noha, pravá a ľavá strana 

 fyzickú zdatnosť 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a  hodnotiť  treba  to,  čo  žiak  vie.  Snaha  každého  učiteľa  je 

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Navýšenie časovej dotácie o1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. 

Časová dotácia spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

Ročník druhý 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 
Ciele  a obsah predmetu telesná a športová výchova sú zamerané na 

dosiahnutie   optimálneho telesného  a pohybového rozvoja  žiakov s  mentálnym  

postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich 

možností a schopností.  S rozvíjaním  pohybovej  aktivity   úzko   súvisí   rozvoj   

poznávacej činnosti, nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj 

psychických funkcií na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie,fantáziu a reč. Po určení 

motorickej a  senzomotorickej   vývinovej úrovne  žiaka sa treba  zamerať na utváranie  

účelových pohybových zručností, kompenzáciu motorických nedostatkov, elimináciu 

nevhodných   motorických   prejavov   a pohybových  stereotypií a tiež na rozvoj 

komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom –okrem rozvoja  motoriky  a 

pohybových  schopností  –  aj  na  jeho  percepciu, kognitívne a sociálne funkcie. Ciele  



telesnej  výchovy  žiakov  s  mentálnym postihnutím vychádzajú zo všeobecne 

stanovených cieľov telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-

vzdelávacom procese, pričom je potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe  nutnosti  

zohľadnenia špecifík vývinu a prejavov žiakov s mentálnym postihnutím zvýšenie 

fyzickej zdatnosti a kondície žiaka, 

– zlepšenie senzomotorických schopností, 

– zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

– rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa 

prostredie a meniace sa aktivity, 

– rozvoj   prijateľných   foriem   pohybových   aktivít s dôrazom na aktuálny 

sociálny kontext, 

– osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

– rozvoj verbálnych schopností, 

– funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

– zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

– dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, 

– spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 

– dodržiavať poradie v skupine, 

– uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

– zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

– vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

– uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

– uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

– vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, 

dopredu, dozadu, vpravo, vľavo...), 

– rozvoj hrubej aj jemnej motoriky, 

– rozvoj pohybovej koordinácie, 

– rozvoj koordinácie oko – ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej pamäti, 

– rozvoj kreativity a improvizácie, 

– rozvoj schopnosti generalizovať. 

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít uvedených v obsahu 

predmetu: 

– poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela a 

častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného náradia, 

náčinia a používaných pomôcok, atď.), 

– základy poradových cvičení (povely poradových cvičení), 

– prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, obratnostné, 

relaxačné cvičenia, 

– pohybové hry, 

– rytmické hry a základy tanca, 

– základy atletiky, 

– turistika, resp. aj plávanie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

- Rozvoj sociálnych a komunikačných schopností v aktívnej interakcii s prostredím pri 

pohybových aktivitách, 

- prijatie stanovených pravidiel, 

- vytvorenie sebakontroly, 

- prispôsobenie sa požiadavkám skupiny, 

- učenie poradovosti, 

- formovanie kladných postojov k pohybovej aktivite, 

- vytváranie základných hygienických návykov pri pohybových činnostiach 



 

3. OBSAH PREDMETU 

Zdravotné cvičenia 

Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových 

skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie pohybového rozsahu 

kĺbov a chrbtice (krúženie, otáčanie, vystieranie, ohýbanie, kmitanie postupne v jednotlivých 

kĺboch v ľahu, v sede, v stoji). Jazda na rehabilitačnom bicykli. Chôdza na akupresúrnom 

chodníku. 

Kondičné cvičenia 
Chôdza – upevňovanie základnej lokomócie, kladenie chodidiel pri chôdzi, správne držanie 

tela pri chôdzi (vyrovnávanie hlavy), práca paží počas chôdze, chôdza daným smerom, 

chôdza po čiare, po lane, po hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, nácvik rytmickej chôdze. 

Obchádzanie prekážok. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi. 

Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, 

nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe za učiteľom, beh 

v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze. Beh so zmenami 

smeru. 

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, na druhej nohe, skoky z miesta, 

skok cez čiaru, zoskok z výšky 10 – 15 cm do drepu. Nácvik sedu a udržanie rovnováhy na fit 

– lopte a skákanie v sede. 

Lezenie – ľubovoľným smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných prekážok, 

preliezačky, nízky rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny. 

Hádzanie a chytanie - nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, 

nácvik chytania lopty hodenej učiteľom. Hádzanie lopty do terča a na cieľ. Hádzanie lopty 

spolužiakovi. Manipulácia s drobnými predmetmi: zbieranie, podávanie, prenášanie, 

skladanie, upratovanie. 

Cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej debny. 
Výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky, obraty na lavičke, nácvik 

udržiavania rovnováhy. Sed a kľak na švédskej debne, preliezanie jednotlivých dielov 
švédskej debny. 

Základy akrobatických cvičení 
Vzpor drepmo, sed roznožný s predklonom, „váľanie sudov„ z mierneho svahu, kotúľ vpred, 

rovnovážny postoj na jednej nohe, aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordinácie 

pohybov. 

Sezónne činnosti 
V zimnom období hry na snehu (tvarovanie snehovej gule – hádzanie na cieľ, stavanie 

snehuliaka), nácvik chôdze po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie na miernom svahu. 

V jarnom a letnom období turistika – osvojovanie techniky presunu v teréne, jazda na 
trojkolke. 

Ak sú vhodné podmienky – plavecký výcvik. 

Kolektívne činnosti 

Kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu, naháňačky. 

Hry s využitím lopty – gúľanie, podávanie, chytanie. 

Hudobno - pohybové hry 

Cvičenia zamerané na koordináciu pohybu v rytme hudby, s rytmom riekanky. Detské piesne 

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít. 

Motivovaná a rytmizovaná chôdza a beh v základnom tempe. Nácvik striedania chôdze 

a behu podľa rytmického sprievodu. 

Koordinačné a relaxačné cvičenia 

Cvičenia zamerané na uvedomovanie si vertikalizácie a predlžovanie osi tela, nácvik 

základných východiskových polôh – stoj, sed, ľah na chrbte, ľah na bruchu. 

Cvičenia zamerané na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej končatiny, trupu, celková 

relaxácia, aktivity na psychické uvoľnenie. 

Nácvik prehĺbeného lokálneho dýchania, uvoľnené vydychovanie. 



Aktivity zameriavame na nácvik osobnej hygieny žiaka, návyk správneho držania tela, 
cvičenia na úpravu držania hlavy a trupu, rozvoj hrudného dýchania, koordináciu dýchania 

s pohybom paží a trupu. Rozvíjame priestorovú orientáciu, rovnovážnu schopnosť 

a pohybovú koordináciu žiaka. 
 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
 

Motivačné: 

vstupné a priebežné 

Metódy oboznámenia sa s cvičením: slovné, názorné, praktický pokus žiaka Metódy 

nácviku: 

praktické metódy, slovné metódy, názorné metódy 

Metódy výcviku a zdokonaľovania: 

praktické etapy, slovné a názorné etapy 

        Fixačné metódy: opakovania, precvičovania a zdokonaľovania získaných zručností    a návykov 

         Formy práce 

Cvičenia v prírode, vychádzka, výlet, cvičenia pred vyučovaním, športová súťaž 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

CD – prehrávač, DVD – prehrávač, videoprehrávač, televízor, športové náradie a náčinie 

Zdravotná telesná výchova, Prešov 

Šport, Timm Hammond, Tatran, Bratislava, 1991 

Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej TV, 

Tibor Klaček, Prešov, 2005 

IAAF Kid´s Athletics – praktická príručka, 2000 

Športová gymnastika, Rovná, Varga, B. Bystrica, 1985 

Abeceda gymnastiky, Kos, Praha, 1972 

Teória a didaktika športovej gymnastiky, Slávik, Košice, 1991 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

Zdravotné cviky 

 Kondičné cvičenia 

 Základy akrobatických cvičení 

 Sezónne činnosti 

 Kolektívne činnosti 

 Hudobno-pohybové hry 

 Kondičné a relaxačné cvičenia 

 

7. HODNOTENIEPREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 



Navýšenie časovej dotácie o1 hodinu týždenne-33 hodín ročne. 

Časová dotácia spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne 

Ročník tretí 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
V telesnej a športovej výchove sa žiaci vedú najmä k prirodzeným pohybom, ktoré tvoria 

náplň kondičných cvičení. Zoznamujú sa so základmi akrobatických cvičení, osvojujú si 

niektoré prvky atletických disciplín a kolektívnych hier. Spojením pohybu s hudbou je 

podporovaná plynulosť a ľahkosť pohybov. V tomto ročníku je telesná  výchova 

zameraná na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa telesnej zdatnosti a odolnosti. 

Cieľom telesnej a športovej výchovy je dosiahnutie optimálneho telesného a pohybového 

rozvoja žiakov,  t.j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, odolnosti a 

pohybových zručností. Snažíme sa  u žiakov  vypestovať  hygienické  návyky,  dobrý  

vzťah  k  pohybu, cvičeniu, k telovýchove a športu v rámci ich obmedzených  možností  s  

rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí. 

Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačné 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, lebo v telesnej výchove zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, 

ako je vnímanie a pozorovanie, pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč. Učíme 

žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných telovýchovných pojmov a správne na 

ne reagovať. 

Vhodným    výberom    pohybových    hier    zámerne    rozvíjame     pohybové  

schopnosti a zdokonaľujeme niektoré pohybové činnosti žiakov. Zaradenie pohybových 

hier do vyučovacej hodiny spájame s osvojovaním vybraných poznatkov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je formovať kladné postoje k pohybovej aktivite, 

-upevňovať základné hygienické návyky pri pohybovej aktivite, 

-viesť žiakov k dodržiavaniu zásad bezpečnosti pri cvičení, 

-rozvíjať obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu žiakov, 

-zautomatizovať už zvládnuté pohyby, spresňovať polohu a pohyby rúk a nôh, 

-vytvárať predpoklady pre správne držanie tela a predchádzať funkčným 

nedostatkom pohybového systému. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Zdravotné cvičenia Kondičné cvičenia 



Základy akrobatických cvičení 

Kolektívne činnosti 

Hudobno-pohybové hry 

Koordinačné a relaxačné cvičenia 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, 

dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho 

prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda, 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu, 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 
- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: 

Hammond, T. Zdravotná telesná výchova, Prešov Šport, , Tatran, Bratislava, 1991 

Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej TV, 

Klaček, T. Prešov, 2005 IAAF Kid´s Athletics – praktická príručka, 2000 

Rovná, Varga, Športová gymnastikaB. Bystrica, 1985 

Kos, Abeceda gymnastiky, Praha, 1972 

Slávik, Teória a didaktika športovej gymnastiky, Košice, 1991 CD- 

nosiče 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 

Zdravotné cvičenia 
-realizovať cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie pohybového 

rozsahu kĺbov a chrbtice. 

-jazdiť na rehabilitačnom bicykli. 

-absolvovať chôdzu na akupresúrnom chodníku. 

Kondičné cvičenia 

Chôdza: 

- upevňovať základy lokomócie, 



-správne kladenie chodidiel, 

-správnemu držaniu tela pri chôdzi, prácu paží, chôdzu daným smerom, chôdze po 

čiare, po lane, po hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, chôdza v rytme udávanom 

bicími nástrojmi, riekankami. 

-Obchádzať prekážky, 
-prekračovať nízke prekážk pri chôdzi, 

-chôdzu po výpone, chôdzu naboso v bezpečnom teréne. 

 

Beh: 

-tiché našľapovanie pri behu, 

-dvíhanie nôh, 

-ohýbanie v kolenách, 

-vybehnutie na daný signál,  beh  po  celej  ploche,  beh  v zástupe za učiteľom,  beh  

v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze. Beh so 

zmenami smeru. Opakovaný krátky beh 10 – 15 sekúnd. Beh po slalomovej dráhe, 

orientácia v priestore. 

Skoky: 

-poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, na druhej nohe, 

-skoky z miesta, 

-skok cez čiaru, 

-zoskok z výšky 10 – 15 cm do drepu, 

-sed a udržanie rovnováhy na fit – lopte, 

-skákanie na lopte v sede, 

-skoky znožmo v chôdzi, 

-skoky z nohy na nohu, 

-výskoky s naťahovaním sa za predmetom umiestneným nad hlavou žiaka. 

 

Lezenie: 

-ľubovoľným smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných prekážok, 

preliezačky, nízky rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny, obruče  na 

stojanoch, Polikarpova stavebnica, 

-lezenie k cieľu, 

-lezenie od značky po značku. 

Hádzanieachytanie: 

-chytanie lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, 

-chytanie lopty hodenej učiteľom, 

-hádzať loptou do terča a na cieľ, 

-hádzať loptu spolužiakovi, 

-manipulácii s drobnými predmetmi: zbieranie, podávanie, prenášanie, skladanie, 

upratovanie. 

-triafať loptou pri hre s plastovými kolkami. 

 

Cvičeniasvyužitímšvédskejlavičky,švédskejdebny 

-výstup na lavičku, prechod po lavičke,  zostup  z lavičky,  obraty  na  lavičke,  

nácvik udržiavania rovnováhy, 

-sed a kľak na švédskej debne, preliezanie jednotlivých dielov švédskej debny. 

Základy akrobatických cvičení 

-vzpor drepmo, 
-sed roznožný s predklonom, 

-prevaľovať sa z boka na bok v ľahu s pažami pri tele, 

-vykonať kotúľ vpred, 

-rovnovážny postoj na jednej nohe, stoj na jednej nohe s prednožovaním, 

unožovaním, zanožovaním v nízkej polohe. 

 

Aktivity na  rozvoj  rovnováhy,  laterality  a koordinácie pohybov. Kolíska. 



Nácvik zmeny postojov a polôh. 

 

Sezónne činnosti 
V  zimnom  období  hry  na  snehu  (tvarovať  snehové  gule   –   hádzať   ich   na 

cieľ, stavať 

snehuliaka), 

-chôdzu po klzkej ploche, 

-šmýkať sa, 

-sánkovať sa na miernom svahu. Prekonať strach z kĺzania. 

V jarnom a letnom období absolvuje turistiku – osvojovanie techniky presunu v 

teréne. Jazdu na trojkolke. Jazdu na kolobežke: cvičenie rovnováhy, nácvik rýchlostí. 

 

Kolektívne činnosti 
-hrať kolektívne hry spojené s chôdzou a behom, naháňačky s jednoduchými 

pravidlami. 

-hrať hry s využitím lopty – gúľanie, podávanie, chytanie, hádzanie. 

 

Hudobno – pohybové hry 
-cvičenia zamerané na koordináciu pohybu v rytme hudby, s rytmom riekanky, 

jednoduché 

rytmické pohyby rúk a nôh, tlieskanie, podupy a poskoky na mieste a z miesta. 

Detské piesne spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít (sejeme, melieme, 

miešame hojdáme, prelievame, klopeme, striháme a iné). 

-absolvovať motivovanú a rytmizovanú chôdzu a beh v základnom tempe. Striedať 

chôdzu a behu podľa rytmického sprievodu. 

 

Koordinačné a relaxačné cvičenia 
-realizovať cvičenia zamerané na uvedomovanie si vertikalizácie a predlžovania osi 

tela, 

-základné východiskové polohy – stoj, sed, ľah na chrbte, ľah na bruchu. 

-realizovať cvičenia zamerané na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej 

končatiny, trupu, uvoľňovanie končatín vytriasaním v ľahu na chrbte, celková 

relaxácia, aktivity na psychické uvoľňovanie. Vedomé uvoľňovanie tela v ľahu na 

chrbte (handrový panáčik). 

Nácvik prehĺbeného lokálneho dýchania, uvoľnené vydychovanie. 

Na zlepšovanie pohyblivosti jednotlivých kĺbov rúk zaraďujeme cvičenia na  
krúženie, 

točenie, ohýbanie, vystieranie, cvičenia prstami. 

Umožňujeme žiakom utvoriť si individuálne tempo cvičenia. Rozvíjame schopnosť zvládnuť 

bezpečné prekonávanie prekážok preliezaním alebo podliezaním. 

V hudobno-pohybových hrách si žiaci osvojujú estetické a rytmizované pohyby ako aj 

techniku estetického držania tela v rôznych polohách. Kultivuje sa ich pohybový prejav. 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame  

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. 

Učiteľ sa riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého 

učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu týždenne, 33 hodín ročne. 



Spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie– variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 
 

V telesnej a  športovej  výchove  sa  žiaci  vedú  najmä  k  prirodzeným  pohybom,  

ktoré tvoria náplň kondičných cvičení. Zoznamujú sa so základmi akrobatických 

cvičení, osvojujú si niektoré prvky atletických disciplín  a  kolektívnych  hier.  

Spojením pohybu s hudbou je podporovaná plynulosť a ľahkosť pohybov. V tomto 

ročníku je telesná výchova zameraná na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa telesnej 

zdatnosti a odolnosti. Cieľom telesnej výchovy je dosiahnutie optimálneho telesného a 

pohybového rozvoja žiakov, t.j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, 

odolnosti a pohybových zručností. Snažíme sa u žiakov  vypestovať  hygienické 

návyky, dobrý vzťah k pohybu, cvičeniu, k telovýchove a športu v rámci ich 

obmedzených možností s rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí. 

Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačné 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, lebo v telesnej výchove zámerne pôsobíme na rozvoj 

psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie, pamäť, pozornosť, fantázia, 

myslenie a reč. Učíme žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných telovýchovných 

pojmov a správne na ne reagovať. 

Vhodným   výberom   pohybových    hier    zámerne    rozvíjame    pohybové 

schopnosti a zdokonaľujeme niektoré pohybové činnosti žiakov. Zaradenie pohybových 

hier do vyučovacej hodiny spájame s osvojovaním vybraných poznatkov. 

 

2. CIELE PREDMETU 
- Orientovať sa v priestore a prekonávať nerovný terén, 

- utvárať správnu koordináciu pohybov, 

- rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť, 

- rozvíjať a upevňovať základné návyky správneho držania tela, 

- prekonávať strach z neobyčajných polôh. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Zdravotné cvičenia 

Kondičné cvičenia 

Základy akrobatických cvičení 



Sezónne činnosti 

Kolektívne činnosti Hudobno- 

pohybové hry 

Kondičné a relaxačné cvičenia 

 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, 

dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho 

prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda, 
- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu, 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 
- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: 

Hammond, T. Zdravotná telesná výchova, Prešov Šport, , Tatran, Bratislava, 1991 

Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej TV, 

Klaček, T. Prešov, 2005 IAAF Kid´s Athletics – praktická príručka, 2000 

Rovná, Varga, Športová gymnastikaB. Bystrica, 1985Kos, Abeceda gymnastiky, Praha, 1972 

Slávik, Teória a didaktika športovej gymnastiky, Košice, 1991 CD- 

nosiče 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 

Zdravotné cvičenia 
- opakovať a obmieňať cviky zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie 
jednotlivých svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie 
pohybového rozsahu kĺbov a chrbtice. 

 

Kondičné cvičenia 
Chôdza: 
– upevňovať správneho držanie tela pri chôdzi, voľný pohyb paží počas chôdze, chôdza 

daným smerom, chôdza po čiare, po stočenom lane, v zástupe za učiteľom, v rytme s 



udávaním tempa, 
– nácvik chôdze po schodoch nahor a dole, 
– chôdza po trávniku. 

 

Beh: 

– prehlbovať nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh v zástupe za učiteľom, beh v 

danom tempe, daným smerom, prebehnutie danej krivky na zemi, 

– opakovaný krátky beh do 20 m, 

– beh po slalomovej dráhe, orientácia v priestore. 

Skoky: 
– poskoky na mieste znožmo a striedavo, daným smerom, do kola, skoky z miesta, skok cez 

čiaru, 
– zoskok z výšky 20 cm na mäkkú podložku do drepu, 
– preskok napnutej gumy do výšky 15 - 20 cm, 
– nácvik skoku do diaľky: skákať znožmo z miesta do diaľky s perovaním a súladnými 

pohybmi paží na mäkkú podložku. 
 

Lezenie: 

– upevňovanie lezenia vpred po kolenách, podliezanie, preliezanie vhodných prekážok, 

lezenie k cieľu. 

 

Hádzanieachytanie: 
- chytania lopty prudko gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, 
- chytania lopty hodenej učiteľom, žiakom, 
- hod lopty horným oblúkom na vysoký cieľ, 
- hádzanie lopty spolužiakovi 
- hádzanie predmetu na cieľ pravou aj ľavou rukou. 

 

Základy akrobatických cvičení 
- kotúľ vpred, 
- kolíska, 
- zmeny postojov a polôh podľa slovnej inštrukcie, 
- krátka výdrž v stoji na jednej nohe, 
- váha v predklone (stoj na jednej nohe, zanoženie, hlava vztýčená). 

Sezónne činnosti 
- v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

šmýkanie, sánkovanie z mierneho svahu, 

- jarnom a letnom období turistika – orientácia v priestore a prekonávanie 
nerovného terénu, 

- rôznorodé sezónne činnosti sa realizujú podľa podmienok regiónov a škôl. 
 

Kolektívne činnosti 

- naháňačky s jednoduchými pravidlami, 

- základy loptových hier. 

 
Hudobno - pohybové hry 

- rytmizovanie chôdze a behu pomocou jednoduchých hudobných nástrojov 
(tamburína, ozvučné drievka), 

- striedanie chôdze a behu podľa hudobného sprievodu, 
- prísunný krok bokom. 

 

Kondičné a relaxačné cvičenia 
- proporcionálne rozvíjanie pohybových schopností a zdokonaľovanie 

pohybových zručností a návykov prostredníctvom jednoduchých, 
prirodzených a používaných 
cvičení, 

- relaxačné cvičenia zamerané na striedanie napätia a uvoľnenia niektorých svalov a 
cvičenia zamerané na striedanie napätia a uvoľnenia celého tela. 



 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky 

detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa 

riadi zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne. 

Spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne / 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Ciele  a  obsah  predmetu  telesná a športová  výchova  sú  zamerané na dosiahnutie 

optimálneho telesného  a  pohybového rozvoja žiakov s  mentálnym postihnutím, 

vypestovanie pozitívneho vzťahu k pohybu, cvičeniu a športu v rámci  ich možností a 

schopností. S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko  súvisí  rozvoj poznávacej činnosti, 

nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na 

vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč. 

            Po určení motorickeja senzomotorickej vývinovej úrovne žiaka 

sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností,  kompenzáciu 

motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových 

stereotypií a tiež na   rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – 

okrem rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a 

sociálne funkcie. Ciele telesnej výchovy žiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo  

všeobecne stanovených cieľov telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-

vzdelávacom procese, pričom je potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti 

zohľadnenia špecifík vývinu a prejavov žiakov s mentálnym postihnutím 

– zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka, 

– zlepšenie senzomotorických schopností, 

– zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

– rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie a 

meniace sa aktivity, 

– rozvoj   prijateľných   foriem   pohybových   aktivít s dôrazom na aktuálny sociálny 

kontext, 

– osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

– rozvoj verbálnych schopností, 

– funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

– zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

– dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, 

– spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 



– dodržiavať poradie v skupine, 

– uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

– zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

– vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

– uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

– uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

– vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, dopredu, 

dozadu, vpravo, vľavo...), 

– rozvoj hrubej aj jemnej motoriky, 

– rozvoj pohybovej koordinácie, 

– rozvoj koordinácie oko – ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej a časovo – sledovej pamäti, 

– rozvoj kreativity a improvizácie, 

– rozvoj schopnosti generalizovať. 

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít uvedených v obsahu 

predmetu: 

– poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela a 

častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného náradia, 

náčinia a používaných pomôcok, atď.), 

– základy poradových cvičení (povely poradových cvičení),prípravné, kondičné, 

koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, obratnostné, relaxačné cvičenia, 

– pohybové hry, 
– rytmické hry a základy tanca, 

– základy atletiky, 

– turistika, resp. aj plávanie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

– zvládanie zmeny formy vykonávanej aktivity, 

– generalizácia ovládaných zručností v zmenenom vonkajšom prostredí, 

– dodržiavanie pravidiel hrových a pohybových aktivít, 

– dodržiavanie určených pravidiel, 

– prispôsobenie sa požiadavkám skupiny, 

– napodobňovanie pri pohybových aktivitách, 

– dodržiavanie poradovosti, 

– rozvoj kreativity a improvizačnej schopnosti. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

1. ZDRAVOTNÉ CVIKY 

2. KONDIČNÉ CVIČENIA 

3. ZÁKLADY AKROBATICKÝCH CVIČENÍ 

4. SEZÓNNE ČINNOSTI 

5. KOLEKTÍVNE ČINNOSTI 

6. HUDOBNO – POHYBOVÉ HRY 

7. KONDIČNÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA 

 

4. VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Zdravotné cviky Motivačné: zaujímavý výklad, Hodina Tv 



Kondičné cvičenia vstupné a 

priebežné 

Metódy 

oboznámenia sa 

s cvičením: 

slovné, názorné, 

praktický pokus 

žiaka 

Metódy nácviku: 

dotazovanie, 

rozhovor, 

rozprávanie, 

aktualizácia 

minulých 

skúseností, 

názorná ukážka 

učiteľa, 

praktický pokus 

Cvičenia v prírode 

Vychádzka 

Výlet 

Cvičenia pred 

vyučovaním 

Športová súťaž 

Individuálna 

Individuálna práca 

so žiakom, 

Základy akrobatických 
cvičení 

Sezónne činnosti 

Kolektívne činnosti 

Hudobno - pohybové hry 

Kondičné a relaxačné 
cvičenia 

 praktické metódy, 

slovné metódy, 

názorné metódy 

Metódy výcviku 

a zdokonaľovania: 
praktické etapy, 

slovné a názorné 

etapy 

Fixačné 

metódy: 
opakovania, 

precvičovania 
a zdokonaľovania 

získaných 

zručností a 

návykov 

žiaka, 

opakovanie 

pohybových 

činností 

v nezmenených 

podmienkach, 

dopomoc, 

záchrana, 

pokyn, slovná 

dopomoc, 

korekcia, spätná 

informácia, 

inštrukcia, 

povzbudzovanie, 

použitie 

pohybového 

kontrastu, 

súťaženie, hry 

prevádzanie 

dopomoci pri 

cvičeniach 

jednotlivým žiakom 

Hromadná 

Skupinová 

Zmiešaná 

 
 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
 
 
 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Zdravotné cviky Zdravotná 
telesná výchova, 

Prešov 

Šport, Timm 

Hammond, 

Tatran, 

Bratislava, 1991 

 
Metodika 

nácviku 

CD – prehrávač 
DVD – 

prehrávač 

Videoprehrávač 

Televízor 

Športové 

náradie: 
rebriny, lavičky, 

rotopéd, steper, 

žinenky, 

futbalové 
bránky 

Športové 

náčinie: 

lopty , švihadlá, 

CD-nosiče 
DVD-nosiče 

videokazety 

internet 

Kondičné cvičenia 

Základy 
akrobatických 

cvičení 

Sezónne činnosti 

Kolektívne činnosti 

Hudobno - pohybové 
 

hry a technika 

priamej 
dopomoci 

 kriketové 
loptičky, 
stolnotenisové 

 

Kondičné a relaxačné 

cvičenia 



 v gymnastických 

prvkoch 

v školskej TV, 
Tibor Klaček, 

Prešov, 2005 
 

IAAF Kid´s 

Athletics – 

praktická 

príručka, 2000 

 
Športová 

gymnastika, 

Rovná, Varga, 

loptičky 

a rakety, 

badmintonové 

rakety a košíky, 
lietajúce taniere, 

molitanové 

podložky, 

lopty, plastové, 

obruče, kolky, 

Ďalšie 

pomôcky: 

meracie pásmo, 

stopky,  farebná 

lepiaca páska, 



 B. Bystrica,  farebné fólie  
1985  

Abeceda 
 

gymnastiky,  

Kos, Praha,  

1972  

Teória 
 

a didaktika  

športovej  

gymnastiky,  

Slávik, Košice,  

1991  

 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
 

Žiak sa naučí: 

 ZDRAVOTNÉ CVIKY 

Posilňovať, uvoľňovať a preťahovať jednotlivé svalov skupiny, na získavanie návykov 

správneho držania tela. Chôdzi po akupresúrnom chodníku. Chôdzi na stepperi. Jazde na 
rehabilitačnom bicykli. 

 

 KONDIČNÉ CVIČENIA 

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza 
po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za  učiteľom.  Nácvik  rytmickej  

chôdze (tlieskanie, bubnovanie a pod.). Prekračovanie nízkych prekážok pri  chôdzi.  

Nácvik chôdze po schodoch hore  a  dolu  striedavo  ľavou,  pravou  nohou.  Nácvik  

chôdze vo dvojiciach s držaním sa za ruky. 

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh  a ramien  pri  behu,  beh  daným  smerom,  

behv zástupe za učiteľom alebo za určeným spolužiakom, beh v  danom  tempe, 

vybehnutie na daný signál: zo stoja. 

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo i striedavo, poskoky  daným  smerom,  

poskoky do kola (okolo predmetu na zemi), skok cez čiaru, lano položené na zemi, preskok 

napnutej gumy max. do výšky 20 cm, zoskok z výšky 20 – 30 cm na mäkkú podložku do 

drepu, nácvik skoku do diaľky. 

Lezenie  –  upevňovanie  lezenia  po  kolenách  smerom  dopredu.  Lezenie  dopredu  

vizuálne vyznačenou trasou, preliezanie vhodných  prekážok  –  preliezačky,  lavička,  

švédska debna, obruče na  stojanoch,  lezenie  nahor  po  nízkom  rebríku  (ribstol)  

maximálne do výšky 1 m. 

Spúšťanie sa na kĺzačke. 

Hádzanie a chytanie –  nácvik chytania lopty gúľajúcej sa  po  zemi,  po  šikmej  ploche,  

lopty hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Nácvik hádzania  lopty  učiteľovi, 

spolužiakovi. Hádzanie lopty do terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma  

rukami. Prehadzovanie lopty cez nízke prekážky. 

Gymnastické  cvičenia  –  prechod  po  lavičke  s  obratom.  Chôdza  po  šikmej  ploche, 

napr. po zavesenej  lavičke. Výskok  na  2  –  3  diely  švédskej  debny  zo  vzporu  kľačmo,   

z kľaku drep 

 

 ZÁKLADY AKROBATICKÝCH CVIČENÍ 



Vykonať kolísku na chrbte z drepu spojného, prevaľovanie bokom v ľahu  na  rovnej 

podložke s vystretými nohami. Nácvik kotúľa vpred zo širokého stoja rozkročného. 

 

 SEZÓNNE ČINNOSTI 

V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, prípadne šmýkanie, 

sánkovanie   sa  na  miernom   svahu.  V  jarnom a  v  letnom období turistika, podľa 

možností v ktoromkoľvek ročnom období plávanie. 

 

 KOLEKTÍVNE ČINNOSTI 

Naháňačky. Loptové hry s jednoduchými pravidlami. 

 

 HUDOBNO – POHYBOVÉ HRY 

Rytmizovanej chôdzi a behu v rôznom tempe udávanom učiteľom.  Striedanie  chôdze  a  

behu podľa hudobného  sprievodu  (zvýraznený  rytmus).  Riekanky,  detské  pesničky 

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít. Nácviku točenia  vo  dvojiciach  pri  držaní  sa  

za ruky v kombinácii učiteľ a žiak. 

 

 KONDIČNÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA 

Utvrdzovanie nacvičených cvikov z predchádzajúcich ročníkov 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne, 33 hodín ročne.  

Časová dotácia spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 

 
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Ciele  a obsah predmetu telesná a športová výchova  sú  zamerané  na  

dosiahnutie optimálneho telesného  a  pohybového rozvoja žiakov s mentálnym 

postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu k pohybu, cvičeniu a  športu  v rámci ich 

možností a schopností. S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej 

činnosti, nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj 



psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po  určení 

motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne  žiaka sa treba zamerať na utváranie 

účelových  pohybových zručností, kompenzáciu motorických nedostatkov, elimináciu 

nevhodných  motorických  prejavov  a pohybových  stereotypií a  tiež  na rozvoj 

komunikačných schopností, s  pozitívnym dopadom  –  okrem rozvoja 

motoriky a pohybových  schopností  –  aj  na  jeho  percepciu, kognitívne  a  sociálne 

funkcie. Ciele telesnej výchovy  žiakov  s  mentálnym  postihnutím vychádzajú  zo 

všeobecne stanovených cieľov telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno- 

vzdelávacom  procese,  pričom  je  potrebné  ich  prispôsobiť   a  doplniť   na základe 

nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a prejavov žiakov s mentálnym postihnutím 

– zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka, 

– zlepšenie senzomotorických schopností, 

– zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

– rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa 

prostredie a meniace sa aktivity, 

– rozvoj   prijateľných   foriem   pohybových   aktivít s dôrazom na aktuálny 

sociálny kontext, 

– osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

– rozvoj verbálnych schopností, 

– funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

– zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

– dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, 

– spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 

– dodržiavať poradie v skupine, 

– uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

– zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

– vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny,uplatňovať napodobňovanie pri spoločných 

pohybových aktivitách, 

– uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

– vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, dopredu, 

dozadu, vpravo, vľavo...), 

– rozvoj hrubej aj jemnej motoriky, 

– rozvoj pohybovej koordinácie, 

– rozvoj koordinácie oko – ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej pamäti, 

– rozvoj kreativity a improvizácie, 

– rozvoj schopnosti generalizovať. 

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít uvedených v obsahu 

predmetu: 

– poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela a 

častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného náradia, 

náčinia a používaných pomôcok, atď.), 

– základy poradových cvičení (povely poradových cvičení), 
– prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, obratnostné, 

relaxačné cvičenia, 

– pohybové hry, 
– rytmické hry a základy tanca, 

– základy atletiky, 

– turistika, resp. aj plávanie. 

 

2. CIELE PREDMETU 
 



- Pasívne si osvojiť základné povely, 

- dodržiavať poradovosť, 

- dodržiavať určené pravidlá, 

- rozvíjať obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu, 

- formovať kladné vlastnosti žiakov pri kolektívnych hrách. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Zdravotné cviky 

Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových 

skupín, na upevnenie návykov správneho držania tela – opakovanie a obmieňanie cvikov 

používaných v predošlých ročníkoch. 

Bicyklovanie na rehabilitačnom bicykli, na kolobežke. 

Chôdza na stepperi, po akupresúrnom chodníku. 

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela s vyrovnaným chrbtom a hlavou, chôdza po 

čiare, po lane, po hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, nácvik rytmickej chôdze s udávaním 

tempa, s hudobným sprievodom. Chôdza po schodoch hore a dolu striedavo pravou a ľavou 

nohou, s ľahkým predmetom v ruke. 

Nácvik chôdze vo dvojiciach s držaním sa za ruky. 

Beh – v zástupe, beh daným smerom, daným tempom, po priamej a slalomovej dráhe, 
vybehnutie na daný signál zo stoja, z drepu, beh k danému cieľu. Zrýchľovanie 

a spomaľovanie podľa daného tempa. 

Beh do 20 m po priamej dráhe s predbiehaním. 
Skoky - poskoky na mieste i z miesta, znožmo i striedavo, daným smerom, okolo méty. 

 
Preskok cez lano na zemi, preskok napnutej gumy do výšky 20 cm. Zoskok 

z výšky 20 - 30 cm na mäkkú podložku do drepu. 

Nácvik skoku do diaľky: preskok medzery medzi dvoma žinenkami bez rozbehu, s krátkym 

rozbehom. 

Lezenie – upevňovanie lezenia vpred po kolenách po vyznačenej trase. Podliezanie 

a preliezanie vhodných prekážok. 

Podliezanie a preskakovanie napnutého švihadla. 

Lezenie na rebriny alebo na zvislý a šikmý rebrík do výšky l m, spúšťanie sa na kĺzačke, 

prípadne lavičke zavesenej do rebrín. 

Hádzanie a chytanie – chytanie lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, chytanie hodenej 

lopty. 

Nadhadzovanie a chytanie lopty na mieste i v chôdzi, prehadzovanie lopty cez nízke 

prekážky. 

Hod lopty do diaľky horným oblúkom, do terča, do koša. 

Prihrávky vo dvojiciach. 

Nosenie, prenášanie, gúľanie a podávanie plnej lopty 1 kg na mieste i v pohybe. 

Gymnastické cvičenia – prechod po lavičke s obratom, chôdza po lavičke v drepe. 
Chôdza po šikmej ploche (po zavesenej lavičke). Cvičenie rovnováhy a celkovej obratnosti. 

Výskok na 2 – 3 diely švédskej debny zo vzporu kľačmo, prechod z kľaku do drepu a stoja, 

prechod po lavičke s obratom, v sede alebo v ľahu vzad dvíhanie plnej lopty 1 kg. 

Základy akrobatických cvičení 
Kolíska na chrbte z drepu spojného, prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke 

s napnutými nohami, vzpažmo. 

Kotúľ vpred zo širokého stoja rozkročného. 

Visy na nízkej hrazde za ruky, za nohy s výdržou. Zmeny 

postojov a polôh. 

Sezónne činnosti 
V zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie, bobovanie 



z mierneho svahu. 

V jarnom a letnom období turistika. 

Odporúča sa plávanie žiakov - podľa možností školy. 

Kolektívne činnosti 
Naháňačky. Loptové hry s jednoduchými pravidlami zamerané na hádzanie, chytanie, 

podávanie, prihrávku obojruč trčením, vrchné chytenie obojruč a hry spojené s rýchlym 

behom. 

Hudobno – pohybové hry 
Rytmizovaná chôdza a beh v rôznom tempe. Striedanie chôdze a behu podľa hudobného 

sprievodu. Prísunný krok bokom, prísunný krok vpred, cval bokom, točenie vo dvojiciach. 
Pohybové vyjadrenie hudobných pojmov – vysoko, nízko. 

Kondičné a relaxačné cvičenia 

Opakovanie a obmieňanie cvikov zameraných na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej 

končatiny, trupu, na celkovú relaxáciu, prehĺbené lokálne dýchanie, uvoľnené vydychovanie. 

Kondičné cvičenia realizujeme aj v zimnej a letnej prírode. 

PROCES 

Rozvíjame obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu s využitím behu, skokov, prekonávaním 

prekážok, prenášaním ľahkých predmetov. Prostné cvičenia zameriavame na rozvíjanie 

pohybovej koordinácie a techniky pohybu, na pretiahnutie a posilnenie svalových skupín a 

udržanie pohybového rozsahu v chrbtici a kĺboch. 

Pri kolektívnych činnostiach dbáme na formovanie kladných vlastností žiakov. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
 

Motivačné: 

vstupné a priebežné 

Metódy oboznámenia sa s cvičením: slovné, názorné, praktický pokus žiaka Metódy 

nácviku: 

praktické metódy, slovné metódy, názorné metódy 

Metódy výcviku a zdokonaľovania: 

praktické etapy, slovné a názorné etapy 

Fixačné metódy: opakovania, precvičovania a zdokonaľovania získaných zručností a 

návykov 

 

Formy práce 
Cvičenia v prírode, vychádzka, výlet, cvičenia pred vyučovaním, športová súťaž 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

CD – prehrávač, DVD – prehrávač, videoprehrávač, televízor, športové náradie a náčinie 

Zdravotná telesná výchova, Prešov 

Šport, Timm Hammond, Tatran, Bratislava, 1991 

Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej TV, 

Tibor Klaček, Prešov, 2005 

IAAF Kid´s Athletics – praktická príručka, 2000 

Športová gymnastika, Rovná, Varga, B. Bystrica, 1985 

Abeceda gymnastiky, Kos, Praha, 1972 

Teória a didaktika športovej gymnastiky, Slávik, Košice, 1991 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
 



Žiak sa naučí: 

Zdravotné cviky 

 Kondičné cvičenia 

 Základy akrobatických cvičení 

 Sezónne činnosti 

 Kolektívne činnosti 

 Hudobno-pohybové hry 

Kondičné a relaxačné cvičenia 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o1 hodinu týždenne-33 hodín  ročne.  

Časová dotácia spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

Ročník Siedmy 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Telesná a športová výchova je zameraná na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa telesnej 

zdatnosti, odolnosti a otužilosti. Vedie aj k pestovaniu hygienických návykov, dobrému 

vzťahu k práci a športu. Plní zdravotné, vzdelávacie a výchovné úlohy. 

Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačné a relaxačná funkcia 

telesnej a športovej 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, lebo v telesnej výchove zámerne pôsobíme na rozvoj 

psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie, pamäť, pozornosť, fantázia, 

myslenie a reč. Učíme žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základnýc telovýchovných 

pojmov a správne na ne reagovať. 

Vhodným   výberom   pohybových   hier   zámerne   rozvíjame    pohybové  

schopnosti a zdokonaľujeme niektoré pohybové činnosti žiakov. Zaradenie pohybových 

hier do vyučovacej hodiny spájame s osvojovaním vybraných poznatkov. 

 

2. CIELE PREDMETU 



Cieľom predmetu telesná a športová výchova je: 

- rozšíriť a zdokonaliť základné lokomočné pohybové činnosti u žiakov, 

- upevniť pohybové zručnosti a návyky, 

- posilňovať kladný vzťah k fyzickému pohybu, k športu, 

- vychovať k tolerantnosti, znášanlivosti a k zodpovednosti vo vzťahu k spolužiakom, 

- osvojiť si jednoduché pravidlá loptových hier. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Zdravotné 

cviky 

Kondičné 

cvičenia 

Základy akrobatických cvičení 

Sezónne činnosti 

Kolektívne činnosti 

Hudobno – pohybové hry 

Kondičné a relaxačné cvičenia 

 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, 

dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho 

prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda, 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 
-motivačná – vstupné 

priebežné 

-metóda oboznámenia sa s cvičením – slovná 

názorná 

praktický pokus žiaka 

-metóda výcviku a zdokonaľovania – praktické etapy 

slovné etapy 

názorné etapy 

-fixačná metóda – metóda opakovania 

precvičovania 

zdokonaľovania získaných zručností a návykov 

 

Organizačné formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-cvičenie v prírode 

- vychádzka 

- športová súťaž 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Hammond, T. Zdravotná telesná výchova, Prešov Šport, , Tatran, Bratislava, 1991 

Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej TV, 

Klaček, T. Prešov, 2005 IAAF Kid´s Athletics – praktická príručka, 2000 

Rovná, Varga, Športová gymnastika B. Bystrica, 1985 



Kos, Abeceda gymnastiky, Praha, 1972 

Slávik, Teória a didaktika športovej gymnastiky, Košice, 1991 CD- 

nosiče 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

Zdravotné cviky 

-opakovať a obmieňať cviky z nižšieho a stredného stupňa, 

-chôdzu na stepperi, po akupresúrnom chodníku, 
-bicyklovať na rehabilitačnom bicykli. 

 

Kondičné cvičenia 

Chôdza: 

-upevňovať správne držanie tela pri chôdzi, chôdzu v danom rytme aj cez nízke prekážky,  

chôdzu v zástupe, vo dvojiciach, v rade, 

-absolvovať chôdzu po schodoch hore a dolu striedavo pravou  a ľavou nohou, s predmetom  

v ruke, chôdzu na mieste, chôdzu vzad, 

-chôdzu v prírode, po nerovnom teréne vo vzdialenosti 1 km. 

Beh: 

-realizovať prirodzený bez s vybehnutím na daný signál zo stoja, z drepu, zo sedu – 10 minút, 

-plynulo zrýchľovať a spomaľovať beh podľa daného tempa, zmeny smeru udávaného pri 

behu, 

-beh okolo mét, beh po kružnici, beh po „osmičke“. 

Skoky: 

-poskoky na mieste a z miesta daným smerom, znožmo i striedavo, 

-preskok nízkych prekážok, napnutej mäkkej gumy do výšky 30 cm, 

-zoskok z výšky 40 cm na mäkkú podložku do drepu, 

-skok do diaľky: preskok medzery medzi dvoma žinenkami i bez rozbehu i s krátkym 

rozbehom, 

-skok do diaľky z pieskoviska. 

Lezenie: 

-žiak si zdokonalí skôr osvojené druhy lezenia, podliezania, preliezania. 

-výstup po šikmej lavičke lezením, 

-zliezanie prírodných prekážok. 

Hádzanie a chytanie: 

Žiak si zdokonalí hádzanie a chytanie, gúľanie lopty do cieľa, 

-hod lopty do diaľky horným oblúkom, hádzanie a chytanie lopty odrazenej od zeme, 

-prehadzovanie cez vyššie prekážky, cez obruče.  

Gymnastické cvičenia: 

-chôdzu po švédskej lavičke s dvoma prekážkami rozmiestnenými na lavičke, 

-cvičiť si rovnováhu a obratnosť, 

-chôdzu po zavesenej lavičke, 

-výskok na tri diely švédskej debny do vzporu kľačmo, z kľaku stoj, 

-zdvíhať plnú loptu v kľaku a v stoji, gúľať a priťahovať plnú loptu v kľaku. 

 

Základy akrobatických cvičení 

-urobiť kolísku, prevaľovať sa bokom v ľahu na rovnej podložke s napnutými nohami, 

-urobiť kotúľ vpred so správnym zbalením, aj na tvrdej podložke, 
-ľah vznesmo zo sedu skrčmo kolískou vzad, 

-vykonať rýchle zmeny polôh a postojov, 

-vykonať rovnovážne postoje, rovnovážne cvičenia na dvoch a jednej dolnej končatine,  



-udržať rovnováhu pri pohybe z miesta. 

 

Sezónne činnosti 
- v zimnom období hrať hry na snehu, chôdzu po klzkej ploche, šmýkať sa, sánkovať sa, 

bobovať sa z mierneho svahu, 

-v jarnom a letnom období realizuje turistiku zameranú na chôdzu s prekonávaním terénnych 

prekážok, preliezať, podliezať, preskakovať nízke prekážky, dvíhať a prenášať drobné 

predmety, 

-hrať hry a súťaže na orientáciu v teréne. 

 

Kolektívne činnosti 

- hrať hry ako naháňačky, loptové hry s jednoduchými  pravidlami  zamerané  na 

hádzanie, chytanie, podávanie,  prihrávku  obojruč   trčením,   vrchné   chytanie   obojruč 

a hry spojené s rýchlym behom, 

-poznávať a osvojovať si jednoduché pravidlá 

hry. 

 

Hudobno – pohybové hry 

-cval bokom a vpred, 

-prísunný krok vpred i vzad, 
-vyjadrovať trojštvrťový takt potleskom, podupom, trojdupom, 

-pohybom vyjadriť pojmy: vysoko, nízko, ticho, silno. 

 

Kondičné a relaxačné cvičenia 
-opakovať a obmieňať cviky zamerané na lokálne uvoľňovanie častí hornej a 

dolnej 

končatiny, trupu, na celkovú relaxáciu, prehĺbené lokálne dýchanie, uvoľnené 

vydychovanie, aktivity na psychické uvoľnenie, 

-realizovať kondičné cvičenia aj v zimnej a letnej prírode. 
 

Vyrovnávacie, uvoľňovacie a kompenzačné cvičenia odporúčame zaraďovať aj 

do záverečných častí vyučovacích hodín. 

Pri sezónnych cvičeniach si žiaci osvojujú techniku presunu v nerovnom teréne, 

zručnosť a bezpečnosť presunu po snehu a ľade, orientáciu v prírode. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky 

detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo  žiak  vie.  Snaha  každého  učiteľa  je  

pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
             

            Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne.  

            Spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
 

 

 



Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKAPREDMETU 

Telesná a športová výchova je zameraná na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa telesnej 

zdatnosti, odolnosti a otužilosti. Vedie aj k pestovaniu hygienických návykov, dobrému 

vzťahu k práci  a športu. Plní zdravotné, vzdelávacie a výchovné úlohy. 

Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačné 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, lebo v telesnej výchove 

zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie, pamäť, 

pozornosť, fantázia, myslenie a reč. Učíme žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných 

telovýchovných pojmov a správne na ne reagovať. 

Vhodným    výberom    pohybových    hier    zámerne     rozvíjame    pohybové    schopnosti  

a zdokonaľujeme niektoré pohybové činnosti žiakov. Zaradenie pohybových hier do 

vyučovacej hodiny spájame s osvojovaním vybraných poznatkov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu telesná a športová  výchova je: 

- dosiahnuť proporcionálny rozvoj pohybových schopností žiakov, 

- zdokonaľovať pohybové zručnosti a návyky, 

- rozvíjať koordinačné schopnosti v komplexnom pohybovom prejave žiakov, 

- formovať morálne a psychické vlastnosti žiaka prostredníctvom pohybových hier. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Zdravotné cviky 

Kondičné cvičenia 

Základy akrobatických cvičení 

Sezónne činnosti 

Kolektívne činnosti 

Hudobno – pohybové hry 

Kondičné a relaxačné cvičenia 

 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, 

dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho 

prístupu k žiakom. 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda, 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 



-motivačná – vstupné 

priebežné 

-metóda oboznámenia sa s cvičením – slovná 

názorná 

praktický pokus žiaka 

-metóda výcviku a zdokonaľovania – praktické etapy 
slovné etapy 

názorné etapy 

-fixačná metóda – metóda opakovania 

precvičovania 

zdokonaľovania získaných zručností a návykov 

 
Organizačné formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 
-cvičenie v prírode 

- vychádzka 

- športová súťaž 

 
 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
 

Hammond, T. Zdravotná telesná výchova, Prešov Šport, , Tatran, Bratislava, 1991 

Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej TV, 

Klaček, T. Prešov, 2005 IAAF Kid´s Athletics – praktická príručka, 2000 

Rovná, Varga, Športová gymnastika B. Bystrica, 1985 

Kos, Abeceda gymnastiky, Praha, 1972 

Sportovní gymnastika mládeže, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1965 

Slávik, Teória a didaktika športovej gymnastiky, Košice, 1991 

CD-nosiče 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 

Zdravotné cviky 

-opakovať a obmieňať cviky z nižších ročníkov. 

 

Kondičné cvičenia 

Chôdza: 
-upevňovať správne držanie tela, chôdzu cez nízke prekážky, chôdzu v zástupe, vo dvojiciach, 

v rade, 

-chôdzu po schodoch s predmetom v ruke, chôdzu vzad, 

-chôdzu v prírode, po nerovnom teréne vo vzdialenosti viac ako 1 km. 

Beh: 

-realizovať prirodzený bez s vybehnutím na daný signál zo stoja, z drepu, zo sedu, z ľahu, z 

kľaku– 15 minút, 

-plynulo zrýchľovať a spomaľovať beh podľa daného tempa, zmeny smeru udávaného pri 

behu, 

-beh okolo mét, beh po kružnici, beh po „osmičke“, nácvik behu cez nízku prekážku. 

Skoky: 

-z miesta daným smerom, znožmo i striedavo 

-preskok nízkych prekážok, napnutej mäkkej gumy do výšky 40 cm, 

-zoskok z výšky 50 cm na mäkkú podložku do drepu, 



-skok do diaľky do pieskoviska, 

-poskoky v drepe, poskoky a obraty. 

Lezenie: 

-žiak si zdokonalí lezenie, podliezanie, preliezanie. 

-výstup po šikmej lavičke lezením a plazením, 

-zliezanie prírodných prekážok. 

Hádzanie a chytanie: 

Žiak si zdokonalí hádzanie a chytanie, gúľanie lopty do cieľa, 

-hod lopty do diaľky horným oblúkom, hádzanie a chytanie lopty odrazenej od zeme, 

-prehadzovanie cez vyššie prekážky, cez obruče.  

Gymnastické cvičenia: 

-cvičenia rovnováhy a obratnosti, 

-zdvíhanie plnej lopty v kľaku a v stoji, gúľanie a priťahovanie plnú loptu v kľaku, 

-cvičenia so švihadlami. 

 

Základy akrobatických cvičení 

-kolísku, prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke s napnutými nohami, prevaľovanie,  

-kotúľ vpred so správnym zbalením, aj na tvrdej podložke, 
-nácvik ľahu vznesmo zo sedu skrčmo kolískou vzad, 

-rýchle zmeny polôh a postojov, 

-rovnovážne cvičenia na dvoch a jednej dolnej končatine, 

-udržať rovnováhu pri pohybe z miesta. 

 

Sezónne činnosti 
- v zimnom období hry na snehu, chôdzu po klzkej ploche, šmýkať sa, sánkovať sa, bobovať 

sa z mierneho svahu, 

-v jarnom a letnom období realizuje turistiku zameranú na chôdzu s prekonávaním terénnych 

prekážok, preliezať, podliezať, preskakovať nízke prekážky, dvíhať a prenášať drobné 

predmety, 

-hrať hry a súťaže na orientáciu v teréne. 

 

Kolektívne činnosti 
-naháňačky, loptové hry s jednoduchými pravidlami zamerané na hádzanie, chytanie, 

podávanie, prihrávku obojruč trčením, vrchné chytenie obojruč a hry spojené s rýchlym 

behom, 

-osvojiť si jednoduché pravidlá hry. 

 

Hudobno – pohybové hry 

-cval bokom a vpred, 

-prísunný krok vpred i vzad, 
-vyjadrovať trojštvrťový takt potleskom, podupom, trojdupom, 

-pohybom vyjadriť pojmy: vysoko, nízko, ticho, silno, pomaly, rýchlo. 

 

Kondičné a relaxačné cvičenia 
-opakovať a obmieňať cviky zamerané na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej 

končatiny, trupu, na celkovú relaxáciu, prehĺbené lokálne dýchanie, uvoľnené vydychovanie, 

aktivity na psychické uvoľnenie, 

-realizovať kondičné cvičenia aj v zimnej a letnej prírode. 

 

Pohybové hry zaraďujeme do úvodnej, hlavnej alebo záverečnej časti hodiny. Pomocou nich 

plánovite a cieľavedome rozvíjame potrebné pohybové schopnosti žiakov a zvyšujeme ich 

záujem o cvičenie. Hry majú mať jednoduchú organizáciu. Pohybová náročnosť a psychické 

zaťaženie by malo byť primerané k stupňu mentálneho postihnutia žiakov. 



Relaxačné cvičenia je vhodné spájať s dýchacími cvičeniami v príjemnej atmosfére, pomaly  

a uvoľnene. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

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

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne.  

Spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne/ 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Zdravie a pohyb je veľmi dôležitou súčasťou vo v psychickom aj fyzickom vývoji 

dieťaťa, v živote ktorého má telesná výchova dôležité miesto. Tento predmet sa podieľa na 

výchove zdravých a schopných detí a prispieva  k rozvoju detskej osobnosti. Podporuje žiakov  

v rozličných telovýchovných činnostiach, zabezpečuje im dostatok pohybových aktivít, vedie 

ich k správnemu držaniu  tela,  správnej  chôdzi  v rozmanitom  teréne,.  Žiaci  sa  zdokonaľujú 

v behu,   skoku,   hádzaniu   a lezeniu.   Predmet   je   jednou   z dôležitých   súčastí   výchovy    

a vzdelávania žiakov s o stredným stupňom mentálneho postihnutia. Okrem pohybových aktivít 

sa oboznamujú s najbežnejšími telovýchovnými náradiami, náčiniami a športovým vybavením 

záhrady alebo ihriska. Žiaci sa vedú, aby dbali na vlastnú bezpečnosť. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele telesnej a športovej výchovy sú: 

 Vychovať zdravých a schopných jedincov, 

 Prispieť k výchove detskej osobnosti, 

 Dosiahnuť proporcionálny rozvoj pohybových schopností žiakov, 

 Uplatňovať správnu techniku manipulácie s náčiním, 

 Pozitívne vnímať športové hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka, 

 Vedieť prijímať a dodržiavať pravidlá kolektívu, 

 Pestovať v žiakoch sebareflexiu, učiť ich v pokoji prijímať nezdary a prehry, 

víťazstvá a úspechy prijímať s pokorou. 
 

3. OBSAH PREDMETU 



Obsah predmetu je rozdelený do siedmych oblastí: 

 

ZDRAVOTNÉ CVIKY 

Cvičenia zamerané na posilňovanie svalových skupín zabezpečujúcich správne držanie tela. 

Kompenzačné cvičenia k zaťaženiu žiakov na hodinách pracovného vyučovania. Rehabilitačné 

cvičenia. 
 

KONDIČNÉ A KOORDINAČNÉ CVIČENIA 

Cvičenia pohybovej koordinácie podľa pohybových osobitostí žiakov. Posilňovacie cvičenia 

paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva. Držanie tela v správnom napätí svalov v ľahu, 

kľakoch, sedoch, podporoch a postojoch s náčiním, náradím, alebo bez neho. 

 

ZÁKLADY GYMNASTICKÝCH CVIČENÍ 

Akrobatické cvičenia na dostupnom náradí (rebriny, lavičky), Akrobatické cvičenia s náčiním 

(švihadlo, plná lopta, šatka) 

 

SEZÓNNE ČINNOSTI 

Realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí a v rôznych obmenách podľa 

reálnych podmienok ako plávanie, korčuľovanie, sánkovanie a jazdu na klzákoch. 

 

RYTMICKÁ GYMNASTIKA 

Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, poskoky so zameraním na správne a estetické držanie tela. 

Pohybová improvizácia na hudobné motívy. Tanečná improvizácia na základe naučených 

tanečných krokov. Základy ľudových tancov- karička, mazúrka. 

 

ZÁKLADY ŠPORTOVÝCH HIER 

Základy vybíjanej, stolného tenisu, futbalu, hádzanej, prehadzovanej. Využívanie netradičných 

športov, ako hádzanie lietajúcich tanierov, tenis, bedminton. 

 

ATLETIKA 

Beh na krátke a dlhé trate, skok do diaľky, hod granátom a kriketovou loptičkou. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu  

žiakov a atmosféru triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové 

kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe telesnej výchovy používame podľa danej 

situácie 

- motivačné rozhovor 

- demonštračné metódy 

- prezentačné metódy 

- výklad učiteľa 

 

V rámci kompenzačných cvičení zaraďujeme relaxačné, naťahovacie a napínacie cvičenia, 

cielené posilňovacie cvičenia, cvičenia na uvoľnenie kĺbov a vytvárania správnych pohybových 

stereotypov, dychové cvičenia. Ich výber prispôsobujeme individuálnym možnostiam žiakov. 

V rytmickej gymnastike dbáme na zladenie pohybov, chôdze, behu poskokov s rytmom 

navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou. 
 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Hammond, T. Zdravotná telesná výchova, Prešov Šport, , Tatran, Bratislava, 1991 

Zdravotná telesná výchova, Prešov Šport, Timm Hammond, Tatran, Bratislava, 1991 



Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej TV, Tibor 

Klaček, Prešov, 2005 

IAAF Kid´s Athletics – praktická príručka, 2000 

Športová gymnastika, Rovná, Varga, B. Bystrica, 1985 

Abeceda gymnastiky, Kos, Praha, 1972 

Teória a didaktika športovej gymnastiky, Slávik, Košice, 1991 

CD, DVD, videoprehrávač, televízor, internet 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

ZDRAVOTNÉ CVIKY 

Osvojiť si cvičenia zamerané na posilňovanie svalových skupín zabezpečujúcich správne 

držanie tela. 

 

KONDIČNÉ A KOORDINAČNÉ CVIČENIA 

Osvojiť si posilňovacie cvičenia paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva. 

 

ZÁKLADY GYMNASTICKÝCH CVIČENÍ 

Osvojiť si cvičenia na lavičke, rebrinách, so švihadlom, loptou a šatkou podľa možností 

a schopností žiaka. 

 

SEZÓNNE ČINNOSTI 

Osvojiť si pohybové aktivity plávanie, korčuľovanie, sánkovanie a jazdu na klzákoch. 

 

RYTMICKÁ GYMNASTIKA 

Osvojiť si rôzne pohybové a tanečné kroky. 

 

ZÁKLADY ŠPORTOVÝCH HIER 

Oboznámiť sa zo základnými pravidlami vybíjanej, stolného tenisu, futbalu, hádzanej, 

prehadzovanej. 

 

ATLETIKA 

Zdokonaliť sa v behu na krátke a dlhé trate, skoku do diaľky, v hode granátom a kriketovou 

loptičkou. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 
Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo hromadne. Pri 
hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, 

ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. V danom predmete sú žiaci priebežne 

hodnotení. Žiakov vedieme k sebareflexii.a k hodnoteniu prác svojich spolužiakov. Na konci každého 

klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne.  
Spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 
Názov predmetu Telesná a športová výchova 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

Ročník desiaty 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie  – variant B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

V telesnej a športovej výchove sa žiaci vedú najmä k prirodzeným pohybom, ktoré tvoria náplň 

kondičných cvičení. Zoznamujú sa so základmi akrobatických cvičení, osvojujú si niektoré prvky 

atletických disciplín a kolektívnych hier. Spojením pohybu s hudbou je podporovaná plynulosť a 
ľahkosť pohybov. V tomto ročníku je telesná výchova zameraná na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa 

telesnej zdatnosti a odolnosti. 

Cieľom telesnej a športovej výchovy je dosiahnutie optimálneho telesného a pohybového rozvoja 
žiakov, t.j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností. Snažíme 

sa u žiakov vypestovať hygienické návyky, dobrý vzťah k pohybu, cvičeniu, k telovýchove a športu v 

rámci ich obmedzených možností s rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí. 
Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačné 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, lebo v telesnej výchove zámerne 
pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie, pamäť, pozornosť, fantázia, 

myslenie a reč. Učíme žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných telovýchovných pojmov a správne 

na ne reagovať. 
Vhodným výberom pohybových hier zámerne rozvíjame pohybové schopnosti a zdokonaľujeme niektoré 

pohybové činnosti žiakov. Zaradenie pohybových hier do vyučovacej hodiny spájame s osvojovaním 

vybraných poznatkov. 

Žiakov učíme cielenej prípravy na pohybovú činnosť a jej ukončenie (zahriatie organizmu, dychové 

cvičenia, naťahovacie a relaxačné cvičenia). Učíme ich využívať základné kompenzačné a relaxačné 

techniky. 

Podľa možností školy zaraďujeme jazdu na bicykli na detskom dopravnom ihrisku. 

Priebežne oboznamujeme žiakov s významnými športovými súťažami (olympiáda, majstrovstvá 

republiky, majstrovstvá sveta). 
 

2. CIELE PREDMETU 

- Zlepšovať úroveň pohybových schopností, 

- pripraviť sa na pohybovú činnosť a na jej ukončenie, 

- uplatňovať správnu techniku manipulácie s náčiním, 

- využívať základné kompenzačné a relaxačné techniky, 

- využívať osvojené pohybové zručnosti pri súťažiach a hrách, 

- dodržiavať pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli. 
 

3. OBSAH PREDMETU 

 
Obsah predmetu je rozdelený do oblastí: 

 
ZDRAVOTNÉ CVIKY 

Osvojiť si cvičenia zamerané na posilňovanie svalových skupín zabezpečujúcich správne 

držanie tela. 

KONDIČNÉ A KOORDINAČNÉ CVIČENIA 



Osvojiť si posilňovacie cvičenia paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva. 

ZÁKLADY GYMNASTICKÝCH CVIČENÍ 

Osvojiť si cvičenia na lavičke, rebrinách, so švihadlom, loptou a šatkou podľa možností 

a schopností žiaka. 

SEZÓNNE ČINNOSTI 

Osvojiť si pohybové aktivity plávanie, korčuľovanie, sánkovanie a jazdu na klzákoch. 

RYTMICKÁ GYMNASTIKA 

Osvojiť si rôzne pohybové a tanečné kroky. 

ZÁKLADY ŠPORTOVÝCH HIER 

Oboznámiť sa zo základnými pravidlami vybíjanej, stolného tenisu, futbalu, hádzanej, 

prehadzovanej. 

ATLETIKA 

Zdokonaliť sa v behu na krátke a dlhé trate, skoku do diaľky, v hode granátom a kriketovou 

loptičkou. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 
 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, dodržiavať 

pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda, 
- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 
- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením problému), 
- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu, 

- metóda demonštrovania a pozorovania, 

- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 
- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 
-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
 

Hammond, T. Zdravotná telesná výchova, Prešov Šport, , Tatran, Bratislava, 1991 

Zdravotná telesná výchova, Prešov Šport, Timm Hammond, Tatran, Bratislava, 1991 

Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej TV, Tibor 

Klaček, Prešov, 2005 

IAAF Kid´s Athletics – praktická príručka, 2000 
Športová gymnastika, Rovná, Varga, B. Bystrica, 1985 V organizovaní vyučovacieho procesu je 
potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti 

žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

Abeceda gymnastiky, Kos, Praha, 1972 
Teória a didaktika športovej gymnastiky, Slávik, Košice, 1991 

CD, DVD, videoprehrávač, televízor, internet 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 



Žiak sa naučí: 

 
Zdravotné cviky 

Cvičenia zamerané na posilňovanie svalových skupín zabezpečujúcich správne držanie tela. 

Kompenzačné cvičenia k zaťaženiu žiakov na hodinách pracovného vyučovania. 

Cvičenia na rehabilitačných prístrojoch. 

Kondičné a koordinačné cvičenia 

Cvičenia pohybovej koordinácie podľa pohybových osobitostí žiakov. 

Posilňovacie cvičenia paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva. 

Držanie tela v správnom napätí svalov v ľahu, kľakoch, sedoch, podporoch a postojoch bez/s 

náčiním, náradím. 

Základy gymnastických cvičení 

Akrobatické cvičenia na náradí (rebriny, lavičky, hrazda, lano). Akrobatické cvičenia s náčiním 

(švihadlo, tyč, fit lopta, šatka, stuha, obruč). 

Sezónne činnosti 

Realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí a v rôznych obmenách podľa 

podmienok školy. 

Turistika, zásady správania sa pri pobyte v prírode. 

Dodržiavanie pravidiel bezpečnej jazdy na bicykli, základné dopravné značky. 

Odporúča sa plávanie žiakov - podľa možností školy. 

Rytmická gymnastika 

Cvičenie podľa taktov tlieskania, tamburíny, hudby. 

Pérovanie, pohupy, kroky, chôdza, beh, obraty, rovnovážne cvičenia. 

Tanečná improvizácia na základe naučených tanečných krokov. 

Základy ľudových tancov ( valčík, polka). 

Základy športových hier 

Základy vybíjanej, stolného tenisu, futbalu, hádzanej, prehadzovanej so zjednodušenými pravidlami. 

Pohybové hry s rôznym zameraním. Upevňovanie pravidiel osvojovaných hier. 

Možnosť zaraďovania netradičných športov: hádzanie lietajúcich tanierov, tenis, bedminton, hod 

loptičkou s uškom a iné. 

Atletika 

Beh na krátke a dlhé trate. 

Skok do diaľky a do výšky. 

Hod kriketovou loptičkou. 
 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

Žiaci sú hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Kontrola vedomosti prebieha ústnou a praktickou formou, individuálne, skupinovo alebo 

hromadne. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. V danom 

predmete sú žiaci priebežne hodnotení. Žiakov vedieme k sebareflexii a k hodnoteniu prác 

svojich spolužiakov. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

slovne. 
 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

   Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne.  

   Spolu 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 


