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I.

Všeobecná charakteristika školy

1. Veľkosť školy
Sme neplnoorganizovaná základná škola, ktorá poskytuje primárne vzdelanie ISED 1. Vyučovanie
prebieha v spojených ročníkoch v jednej triede. Škola je umiestnená v centre obce. V jej blízkosti je
Obecný úrad, pošta, kultúrny dom, futbalové ihrisko, ktorého súčasťou je aj multifunkčné ihrisko. Jej
súčasťou je aj Elokované pracovisko materskej školy. Budova ZŠ je v peknom estetickom prostredí
s bohatou zeleňou, učebňou v prírode a ovocným sadom.

2. Charakteristika žiakov
Škola poskytuje vzdelanie pre deti 6 – 10 ročné z obce Prenčov a Beluj. Pozornosť venujeme
žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia.
Žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami poskytujeme individuálnu starostlivosť
v spolupráci s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva v Banskej Štiavnici a Komunitným
centrom Prenčov. Vytvárame podmienky aj pre individuálne integrovaných žiakov.

3. Charakteristika pedagogického zboru
Odborné vyučovanie zabezpečuje tím pedagogických pracovníkov. Kvalifikovaná riaditeľka a učiteľka.
Ďalej pedagogický zbor v ZŠ dopĺňa vychovávateľka v ŠKD, ktorá vyučuje výchovné predmety vo
všetkých ročníkoch. Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú tiež externí učitelia náboženskej výchovy.
Všetci pedagógovia sa aktívne podieľajú tiež na mimoškolskej a záujmovej činnosti školy. U všetkých
pedagógov prebieha celoživotné vzdelávanie podľa plánu kontinuálneho vzdelávania na daný školský
rok.

4. Organizácia prijímacieho konania
Žiaci sú prijímaní do ZŠ na základe účasti dieťaťa na zápise, ktorý sa uskutoční po verejnom
vyhlásení riaditeľkou školy v mesiaci apríl daného školského roka, na základe VZN Obce Prenčov.
Podmienkou je tiež, aby dieťa absolvovalo predprimárne vzdelanie v prípravnom ročníku MŠ. Zápisu
sa zúčastňuje riaditeľ školy, učiteľ 1.ročníka, špeciálny pedagóg, prípadne logopéd a učiteľka MŠ. Na
zápise je sledovaný hlavne rečový prejav dieťaťa, orientácia v priestore, znalosti základných farieb,
grafomotorické zručnosti. Dieťa sa zápisu zúčastňuje v doprovode rodiča, alebo zákonného zástupcu,
prinesie so sebou rodný list dieťaťa, vyplnený dotazník. Zo zápisu sa spisuje protokol. Riaditeľ vydá
rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka.
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5. Dlhodobé projekty
ZŠ s MŠ je zapojené do projektu Mliečnej ligy s firmou Danone od roku 2003.V školskom roku
2008/2009 sa naša škola zapojila do projektu Tenis do škôl ,vyhlásený MŠ SR , ŠPÚ, STZ.
V roku 2009 sa škola vydala cestou environmentálneho rozvoja a zaradila sa do programu Zelená
škola www.zelenaskola.sk . Je držiteľkou niekoľkých certifikátov s medzinárodnou platnosťou. Od roku
2011 je škola zapojená do environmentálneho projektu Recyklohry .V roku 2010 sa škola zapojila do
programu Ovocie do škôl. Škola sa tiež zaradila medzi školy, v ktorých aktívne prebieha modernizácia
vyučovacieho procesu(MVP).Od roku 2017 sa pravidelne zapájame do medzinárodného projektu na
podporu čitateľskej gramotnosti- Záložka do knihy spája triedy. V roku 2017 sme sa zapojili do
projektu Zdravý chrbátik a projektu EKO alarm.

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Pri škole pracuje 7 členná Rada školy, ktorá zasadá 4x ročne, ZRPŠ, ktoré zasadá minimálne 2x
ročne. Triedne ZRPŠ zvoláva triedny učiteľ 4x ročne individuálnou alebo skupinovou formou. Ďalej
poskytuje triedny učiteľ rodičom individuálne konzultácie, kedy informuje rodiča o prospechu
a správaní žiaka, poskytuje poradenskú činnosť pre rodiča, odporúča odborné vyšetrenie po
vzájomnej dohode. Rodičia sa spolupodieľajú aj na príprave a priebehu niektorých mimoškolských
aktivít.
Škola ďalej spolupracuje so zriaďovateľom, najmenej 4x do roka predkladá zastupiteľstvu úpravu
rozpočtu, 1x ročne vyhodnocovaciu správu za uplynulý školský rok, oboznamuje s činnosťou školy.
Spolupracujeme tiež s Klubom dôchodcov, s Banským múzeom v Banskej Štiavnici a Artkruhom
Prenčov.

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Budova školy bola postavená v roku 1973a v roku 2015 prešla celkovou rekonštrukciou pre zníženie
energetickej náročnosti budovy. Je držiteľom platného energetického certifikátu. Prebehla na nej
kompletná rekonštrukcia kotolne, na ktorú je napojených niekoľko ďalších budov(obecný úrad,
materská škola a kultúrny dom a komunitné centrum).Oba vstupy do budovy sú bezbariérové.Škola
má vlastnú, upravenú, každodenne využívanú telocvičňu a zrekonštruovanú kuchyňu s jedálňou.
Vyučovanie prebieha v troch upravených triedach, ďalej k výučbe slúži odborná učebňa pre
informatickú výchovu a jazyky, v ktorej sa nachádza 12 počítačových zostáv pripojených na
internet.Táto slúži tiež pre potreby záujmového krúžku pre žiakov. Škola disponuje 10 prenosnými
počítačmi, ktoré slúžia pre výučbu všetkých vyučovacích predmetov. Ďalej sa nachádza v
budovežiacka knižnica, ktorú postupne dopĺňame novým knižným fondom. Kabinetné zbierky sú
vybavené modernými učebnými pomôckami, tie sú k dispozícii žiakom vo vytvorených centrách –
literárno-dramatickom, matematicko –prírodovednom, relaxačnom, tvorivom, ktoré slúžia žiakom
počas celého pobytu v škole. Vo vestibule budovy školy je zriadený infostánok Zelenej školy.
K budove patrí aj areál v okolí školy, ktorý slúži ako učebňa v prírode s rôznymi výučbovými plochami.
Škola využíva na športové účely, hlavne v letných mesiacoch futbalový štadión a multifunkčné ihrisko
obce.

8. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické
prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných
tabuliach a nástenkách, na internetovej stránke školy www.zsprencov.sk prispievaním do obecných
novín Prenčovan, v ktorých má naša škola vyhradené školské okienko. Zviditeľňujeme našu činnosť aj
prípravou kultúrnych programov pri rôznych príležitostiach. Do programu Recyklohry a Ekoalarm
zapájame aj verejnosť obce . Škola má vypracovanú smernicu na znižovanie ekologickej stopy.
Snažíme sa o budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom,medzi žiakmi a pedagógmi,
presadzujeme také hodnoty akodôvera, vzájomná pomoc a podpora. Našim cieľom je dosiahnuť, aby
otvorenosť,v našej škole nebola chápaná, len vo vzťahu k priestorom školy, pre využitie širokej
verejnosti, ako je tomu dnes, ale hlavne v možnosti prejavovania svojich názorov, bez toho, aby sa
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niekto cítil ohrozený. Žiaci , rodičia a aj učitelia majú priestor vyjadriť svoj názor, pracovať s chybou
a omylom, bez možných následkov. Vo vyučovaní, keďže naším poslaním je hravo, aktívne a tvorivo
získavať vedomosti, rozvíjame tvorivo – sociálne spôsobilosti. To sa dá zabezpečiť len pri pozitívnej
citovej klíme v triede a aktívnou prácou. Žiaci musia cítiť zodpovednosť, každý sám za seba, za
výsledok svojej práce. Učia sa
pracovať v tíme, dohodnúť sa na spoločných postupoch
a riešeniach.Učia sa byť k sebe tolerantní, vzájomne si pomáhať a spolupracovať. V našej škole je
a musí zostať učiteľ humánny a pri skupinovom učení a jeho hodnotení mu musia byť vlastné hodnoty
spravodlivosť a rovnosť. Žiaden z našich žiakov nesmie mať pocit, že učiteľ sa nad ním vyvyšuje,
alebo, že vyzdvihuje niektorého žiaka viac nad ostatných. Snažíme sa o zlepšenie spätnej väzby od
žiaka a prístup k žiakom diferencovať. Výkony žiakov sú posudzované z hľadiska jeho osobnostného
posunu.

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní
Škola zabezpečuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie
žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia , a to hneď v prvých dňoch vyučovania ,aj pred každými
prázdninami, oboznámenie žiakov a ich rodičov s vnútorným školským poriadkom. 2x ročne sa žiaci
zúčastňujú cvičenia požiarneho poplachu a nácviku rýchlej evakuácie z priestorov školy.
Spolupracujeme s Červeným krížom, Políciou, ktorí zabezpečujú odborné prednášky pre žiakov. Žiaci
sú poistení proti úrazom. Prebiehajú pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a proti požiaru, každé dva roky sú zamestnanci podrobení preskúšaniu z danej oblasti
BOZP a PO a tiež poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch a ohrození života detí. Zabezpečujeme
pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov
revízií. Súčasťou zaistenia podmienok bezpečnosti sú aj ďalšie dokumenty, ktoré škola má a to,
vnútorný poriadok, organizačný poriadok, pracovný poriadok a školský poriadok pre žiakov a rodičov.

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
Sme tu pre Vás, pre Vaše deti. Naučíme ich hravo, aktívne a tvorivo získavať
vedomosti a stať sa ochrancom prírody
Toto je poslanie našej výchovno – vzdelávacej činnosti. Našou prioritou je žiak a jemu venujeme,
v spolupráci s rodinnou výchovou, celé naše pedagogické snaženie.

1. Pedagogický princíp školy
Aby sa stal náš žiak úspešným absolventom primárneho vzdelania, ktoré mu naša škola poskytuje,
zabezpečujeme aby:
 v procese kognitivizácie žiak vedel prijímať informácie z rôznych zdrojov, zapamätal si ich,
vedel ich využívať v medzipredmetových súvislostiach, používať IKT pri učení, bol tvorivý
 sa v procese personalizácie vedel sebarealizovať, vedel navrhovať, riešenia, vedel zažíval
úspech, argumentovať, mohol vyjadriť súhlas, nesúhlas, vedel prečo sa učí, mal osobný
záujem niečo sa naučiť, vedel prezentovať svoju prácu a vedel si ju aj zhodnotiť
 procese socializácie žiak vedel pracovať v skupine, prijal pravidlá skupiny a vedel ich
dodržiavať, vedel pracovať vo dvojici, aby bol zodpovedný za výsledok svojej práce, vedel
pomoc ponúknuť, alebo ju prijať
 v procese motivácie , aby mal žiak záujem o učenie, aby pracoval dobrovoľne
 v procese emocionalizácie, aby dosiahol vnútorné uspokojenie z učenia, aby vedel prejaviť
nielen radosť zo svojho úspechu, ale aj z úspechu svojich spolužiakov
Pedagogické princípy školy vychádzajú aj s napĺňania cieľov environmentálnej výchovy žiakov –
vychovať mladého človeka, ktorý si váži prírodu a chce pomáhať pri jej zachovaní pre budúce
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generácie.Vedieme žiakov k získavaniu kladného vzťahu k prírode, aby sa v nej vedeli správať,
ochraňovať ju a zveľaďovať.
Naším princípom je i to, že sa hravými formami a metódami práce snažíme o to, aby sa deti naučili
byť zvedavé, tvorivé, aby vedeli riešiť problémy, logicky myslieť, vedieť sa rozhodovať, používať
počítač pri učení, aby sa vedeli učiť, vedeli viesť rozhovor, diskutovať, aktívne počúvať, argumentovať,
slušne sa dožadovať svojich práv. Ďalej , aby spoznali seba samého, získali sebaúctu, sebadôveru,
aby sa nebáli pracovať aj s chybou . V neposlednom rade ich naučíme spolupracovať, navzájom si
pomáhať, mať zodpovednosť za úlohu v skupine, poznať a dodržiavať pravidlá v skupine.Poskytujeme
talentovaným žiakom možnosť prejaviť svoj talent a to v literárnej oblasti písaním príspevkov na web
stránke školy Detská tvorba, obecných novín, či detských celoslovenských časopisov . Speváckym
talentom ponúkame možnosť zvukového záznamu na CD, účasť v speváckych súťažiach.Žiakov
zapájame do matematických a tvorivých súťaží. Ponúkame žiakom svoju osobnosť a záujmy rozvíjať
v záujmovej činnosti. Snažíme sa každým rokom skvalitňovať spoluprácu s rodičmi, verejnosťou
obce.Škola umožňuje žiakom získať kľúčové schopnosti v povinných a voliteľných predmetoch tak ako
je určené v Štátnom vzdelávacom programe. Dávame šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa
svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Zabezpečujeme podmienky na vzdelávanie
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hlavne s poruchami učenia tak, aby mali
rovnocenný prístup vo vzdelávaní a pracovali vlastným tempom a podľa svojich schopností.
Spolupracujme s odborníkmi, pod ktorých dohľadom sú títo žiaci.
Našim princípom, v dnešnom pretechnizovanom svete, je smerovať vyššiu pozornosť detí ku knihám,
rozvoju ich čitateľských zručností a hlavne čítanie s porozumením a využívanie kníh pri získavaní
nových poznatkov o svete vedy, techniky, prírody a spoločnosti.
Plynulý prechod z MŠ do ZŠ zabezpečujeme veľmi dobrou spoluprácou s materskou školou.
Našim cieľom je tiež zachovávať prvky regionálnej kultúry, viesť žiakov k tomu, aby boli hrdí na obec
a región v ktorom vyrastajú, aby poznali staré zvyky, tradície a remeslá a dostali možnosť vlastnými
rukami vyskúšať vytvoriť predmety, tradičnými spôsobmi remeselnej výroby a tým viesť žiakov aj
k vytvoreniu kladného vzťahu k pracovným, manuálnym činnostiam.
Zapájame čoraz viac žiakov do športových aktivít, čím získavajú návyk pravidelného športovania
a zdravého spôsobu života.1x ročne organizuje Detské olympijske hry.
Projektom Zdravá škola vedieme žiakov a ich rodičov k získaniu návyku správneho stravovania.
Našim cieľom je chrániť deti pred negatívnymi spoločenskými javmi, rasizmom, diskrimináciou,
prísnym dodržiavaním detských práv. Sme škola, ktorá netoleruje žiadne prejavy šikanovania.

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Sme škola, ktorá aplikuje environmentálne vzdelávanie vo všetkých vyučovacích predmetoch,
programoch a v celom živote školy i mimo nej. Škola vedie žiakov k tvorbe a ochrane životného
prostredia, venuje pozornosť rozvoju telesnej kultúry a zdravia našich žiakov, a chce uchovať tradície
nášho regiónu.
Stupeň vzdelania - primárne
ISCED 1

3.

Profil absolventa

Sme škola, ktorá uskutočňuje vzdelávanie tak, aby žiaci získali absolvovaním primárneho vzdelania,
základy pre vzdelávanie vo vyšších stupňoch celoživotného vzdelávania, mali potrebné vedomosti a
zručnosti a vedeli ich správne využiť pri realizácii úloh.
Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš
absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. Mal by si vedieť vážiť výsledky svojho
snaženia, ale aj výsledky práce iných ľudí.
Absolvent našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, mal by byť schopný
vytvárať dobré medziľudské vzťahy, uznávať osobnosť každého človeka, akceptovať jeho osobitosti
správania, nepodceňovať žiadneho človeka inej národnosti, farby pleti.Úctivo sa správať k starším
občanom a získať základy spoločenského správania.Vedieť veku primerane hodnotiť svoju úlohu v
škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť
uzatvárať kompromisy, byť informovaný o možnosti vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne
zdroje informácií, osvojiť si základy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie,
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snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké diela vo svojom okolí a v neposlednom rade poznať
životné prostredie a uvedomovať si závislosť ľudského života a živobytia od životného prostredia.

Kompetenčný profil žiaka našej školy
Sociálne komunikačné kompetencie
• vyjadrovať sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou
primárnemu stupňu vzdelávania,
• sústredene načúvať istý čas a primerane reagovať, dokázať vyjadriť svoj názor,
• rešpektovať kultúrnu rozmanitosť a prejavovať záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie.
Kompetencie riešiť problémy
• rozoznať ozajstný problém, premýšľať o jeho príčinách a navrhovať riešenia podľa svojich
vedomostí a skúseností,
• pri riešení problémov hľadať a využívať rôzne informácie.
Kompetencie učiť sa učiť
• získané informácie spracovávať a využívať vo svojom učení,
• uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
• uplatňovať základy rôznych techník učenia a osvojovania poznatkov.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie
• dokázať prijímať nové nápady alebo aj sám prichádzať s novými nápadmi a postupom pri
spoločnej práci,
• osvojiť si základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
• uvedomovať si vlastné potreby a tvorivo využívať svoje možnosti.
Kompetencie matematického myslenia
• používať základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v
každodenných situáciách a mať schopnosť používať modely logického a priestorového
myslenia,
• byť pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii poznatkov.

Pedagogické stratégie
O školského roka 2018/2019 uplatňujeme tzv.Integrované tematické vyučovanie vo všetkých
ročníkoch ako vysoko efektívu formu vyučovania .Priestory školy sú upravené pre tento typ výučby.
Metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie je
prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a učení. Výber vyučovacích metód
a foriem je podmienený snahou dosiahnutia stanovených cieľov v jednotlivých vyučovacích
predmetoch ale aj dodržaním zásady primeranosti s ohľadom na vek našich žiakov. Preferujeme teda
hravé spôsoby nadobúdania vedomostí, nenásilnou formou, s ohľadom na záujmy detí mladšieho
školského veku.Do vyučovania zaraďujeme hlavne prvky aktívneho učenia, zážitkové učenie,
vyučovanie v rôznom prostredí – v teréne, v obci, v prírode, skupinové, individuálne vyučovanie,
problémové vyučovanie, tvorivé dielne. Jednotlivé témy učiva sa prelínajú vo viacerých predmetoch ,v
medzipredmetových súvislostiach, takže vyučovanie prebieha v blokoch. Žiakov vedieme k tvorbe
a prezentácií triednych projektov , ktoré uverejňujeme aj na internetovej stránke školy, do vyučovania
zaraďujeme projektové dni, celotýždňové aktivity proti drogám, environmentálne aktivity, cvičenia
a pobyty v prírode, nočné vyučovanie. Na rozvoj čitateľských zručností zaraďujeme čitateľské dielne,
hranie rolí ,dramatizáciu rozprávok ale i situácií zo života detí. Pravidelné ranné komunity,
napomáhajú žiakom učiť sa aktívne počúvať a súvisle vyjadrovať. Žiakov učíme sebahodnoteniu.
Zapájame ich aj do spoločenského diania obce prípravou kultúrnych programov, ktoré podporujú
u žiakov schopnosti vystupovať na verejnosti. Organizujeme exkurzie, športové aktivity,
súťaže,účelové kurzy, ako je plavecký kurz a kurz dopravnej výchovy, kurz ochrany človeka a prírody,
ktorého súčasťou je aj príprava žiakov na civilnú ochranu a základy poskytovania prvej pomoci pri
menších úrazoch. Do vyučovacích hodín zaraďujeme časté telovýchovné chvíľky, ktoré sú motivované
tak, aby nenarušili celkový priebeh hodiny ale boli jej prirodzenou súčasťou. Pri vyučovaní využívame
aj ITK pomocou multimediálnych CD v predmetoch slovenský jazyk, matematika, prírodoveda,
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vlastiveda, ale aj výtvarná výchova a hudobná výchova. Vyučujeme pomocou modernej interaktívnej
vyučovacej techniky.
Všetky naše metódy a formy práce rozvíjajú kľúčové spôsobilosti našich žiakov.

4. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
Sme škola otvorená pre všetkých žiakov. Sme schopný vytvoriť také prostredie , v ktorom umožníme
aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, napr. s poruchami učenia vzdelávať sa
s ostatnými žiakmi, s rešpektovaním vlastného tempa, výberu témy a s použitím špeciálnych
postupov. Umožníme výchovu a vzdelávanie pre žiakov:
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
- s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dyslália)
Spolupracujeme s CPPP v Banskej Štiavnici.
Sme schopný vytvoriť priestor aj pre individuálnu integráciu žiakov.

III.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v našej škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičomspätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme
na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.
Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a
neúspešných.
Hodnotenie robíme na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých sledujeme vývoj žiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami berieme
do úvahy možný vplyv znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.
Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Práce v hodnotiacom portfóliu žiakov v 1.- 4. roč.:
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:
Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov
Prezentovanie ľubovoľnej témy

Základná škola s materskou školou Prenčov 203
Voliteľné – vychádzame z toho, čo je obsahom vzdelávania danom ročníku:
Webová stránka – príspevky
Zapojenie sa do ročníkového projektu
Výsledky zo súťaží

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia je určený Vnútornou smernicou č. 1/2016, súčasťou ktorej
je kompetenčný profil učiteľa ZŠ s MŠ Prenčov.

3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako
zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto,aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré
sú na žiakov kladené v ŠVP.
Dôraz je kladený na dve veci:
- konštatovanie úrovne stavu,
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:


Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Pravidelné monitorovanie:
 Podmienky na vzdelanie
 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 Prostredie – klíma školy
 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 Výsledky vzdelávania
 Riadenie školy
 Úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás je:
 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 Kvalita výsledkov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
 Dotazníky pre žiakov a rodičov
 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
 SWOT analýza
 Environmentálny audit školy 2x za certifikačné obdobie(vstupný, výstupný)
Na hodnotenie školy používame dotazníky, ktoré zadávame rodičom, žiakom a učiteľom 1x
ročneZískavame spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriavame na :


Možnosť skontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou
učiteľov, hodnotením žiakov a klasifikáciou, vyučovacím procesom,využitím
mimovyučovacieho času, - kurzy, výlety,
exkurzie a pod.
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ISCED 1 primárne vzdelávanie

Charakteristika primárneho vzdelávania
Program primárneho vzdelávania zabezpečuje hladký prechod z predškolského vzdelávania
a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti
detí, vychádzajúcej z ich osobného poznania. Východiskom sú aktuálne skúsenosti žiaka, vedomosti,
pojmy a záujmy, ktoré sú rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ
pre jeho budúci akademický a sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho
k neznámemu pri nadobúdaní nových skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú
spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím.
V tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté
skúsenosti a zážitky prostredníctvom hry a učenia v skupine rovesníkov. Osobitne významné je aj
poskytovanie možností rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov,
pohybov, piesní a obrazov, čo je významný základ pre rozvoj gramotnosti. Základom je priateľská
a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu,
hodnoteniu a dorozumievaniu a podporuje celostný rozvoj ich osobnosti.
Program primárneho vzdelávania pripravuje žiakov na samostatnú prácu i na prácu v skupinke,
aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej skúsenosti z
vzájomného ohľadu, uznania a úcty.
Primárne vzdelávanie je organizované tematicky s prirodzeným začlenením integratívnych
predmetových prvkov, čím sa vytvára základ pre nižšie sekundárne vzdelávanie (ktoré už uplatňuje
špecifickejší predmetovo-disciplinárny prístup).
Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení (zdravotných,
sociálnych a učebných) a rozpoznanie, resp. podchytenie špecifických potrieb, záujmov a schopností
(vrátane nadania a talentu) žiakov. Dôležité je podchytenie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. (včasná depistáž, diagnostika a korekcia prípadných znevýhodnení).
Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, je založené prevažne
na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. Každý žiak musí mať možnosť zažívať
úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho rozvoju.
Ciele primárneho vzdelávania
Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových
spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich
cieľov:
 poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a
prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje
okolie,


umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy
spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého,



podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom
získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,



vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať
a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,



podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene
vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť
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a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu
kultúrnemu a prírodnému okoliu,


viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt,



naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za
svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti ako
kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne
dosiahnuteľná.
V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti,
matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti
digitálnej gramotnosti (informačno- komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť
problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru
v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.
Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína
v predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne sa
dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti (kompetencie)
potrebuje každý jednotlivec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti, na
aktívne občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce. Výber kľúčových kompetencií vychádza
z európskeho referenčného rámca kľúčových spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na
hodnoty a potreby nášho školského systému. Kľúčové spôsobilosti sú viacúčelové (multifunkčné), lebo
slúžia na výkon pracovných a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, domácich, rodinných,
zdravotných a iných) aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa
prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý
vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy,
programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti.
Primárny stupeň školského vzdelávania
Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu
ostatného ročníka
primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je
vysvedčenie s doložkou.
Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na
nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni viacročného
gymnázia.
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IV. Vzdelávacie oblasti

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích predmetov.
Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov, patriacich do
konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.
Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. Obsah vzdelávacej oblasti je rozčlenený do
vybraných
učebných
predmetov.Obsah
primárneho
vzdelávania
je
rozdelený
do
nasledujúcichvzdelávacíchoblastí, ktoré vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových
kompetencií.

VZDELÁVACIE OBLASTI
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
ČLOVEK A PRÍRODA
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK A HODNOTY

PREDMETY
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
ANGLICKÝ JAZYK
PRVOUKA
PRÍRODOVEDA
PRVOUKA
VLASTIVEDA
ETICKÁ VÝCHOVA
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

MATEMATIKA A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

MATEMATIKA

ČLOVEK A SVET PRÁCE

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

UMENIE A KULTÚRA

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
HUDOBNÁ VÝCHOVA

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika jednotlivých vzdelávacích oblastí je uvedená v Štátnom vzdelávacom
programe.
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V. Prierezové témy

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa prelínajú cez obsahové
vzdelávacie oblasti, reprezentujú vo vzdelávacom programe okruhy aktuálnych problémov súčasného
sveta a sú neoddeliteľnou súčasťou základného vzdelávania. Prierezové tematiky je možné
uplatňovať viacerými formami - ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a
vhodných vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci voliteľných hodín.
Vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívnou
formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je
používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.
Na úrovni primárneho vzdelávania sú zavedené nasledovné prierezové témy:

PRIEREZOVÉ TÉMY
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
MEDIÁLNA VÝCHOVA
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
DOPRAVNÁ VÝCHOVA- VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI
V CESTNEJ PREMÁVKE
REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
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Osobnostný a sociálny rozvoj

1. Charakteristika prierezovej témy
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom
základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov,
ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby
žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal
sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si
sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život
a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj
rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala
u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita,
užívanie návykových látok). Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval
kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život
a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj k
rodinnej výchove.

2. Cieľ prierezovej témy
Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské
vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto
prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj k rodinnej výchove.
3. Zaradene prierezovej témy
Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj má nadpredmetový charakter, prelína sa celým
vzdelávaním a všetkými vyučovacími predmetmi. Najviac priestoru má v predmete etická výchova, ale
je dôležité aby si učiteľ uvedomil, že na dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky je nutné vymedziť
priestor aj v náukových predmetoch. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky,
prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu

1. Charakteristika prierezovej témy
Hodnota rodiny a manželstva figuruje na popredných miestach, u dospelých navyše hodnota dieťaťa.
Práve toto zameranie na rodinné hodnoty je obsahom Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR).
Väčšine mladých, ale aj dospelých, ľudí chýba účinná vôľa odolávať lákadlám súčasnosti, chýbajú
informácie a sociálne zručnosti. Preto treba pomáhať deťom a mládeži uvedomiť si, že príprava na
rodinný život nie je menej dôležitá ako príprava na povolanie a poskytnúť im účinnú pomoc.
Cieľom VMR v škole je vychovávať sociálne, morálne a emocionálne zrelé
osobnosti, schopné konať a správať sa v súlade s etickými normami a hodnotami uznávanými danou
spoločnosťou vo svojom sexuálnom, manželskom a rodinnom živote. VMR má multidisciplinárny
charakter. Obsahom VMR je integrácia filozofických, sociologických, psychologických a biologických
poznatkov o manželstve, rodinnom živote a intímnych vzťahoch.
Pri sprístupňovaní VMR vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebná úzka spolupráca
rodičov a školy. Učiteľ informuje o cieľoch, obsahu, metódach VMR, o zaradení učiva do jednotlivých
ročníkov rodičov na triednych rodičovských združeniach.
2. Ciele prierezovej témy
-

-

rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za
vlastné správanie,
pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu,
pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v prípade, že
budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita),
formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, odhaľovať
a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných v diskusii,
potláčať vulgarizáciu jazyka,
zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne vzťahy
– empatiu, komunikačné schopnosti,
poukazovať na rodinu ako na základnú a funkčnú jednotku spoločnosti,
formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu, špeciálne v otázkach
prevencie AIDS,
oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a
správanie jednotlivca,
poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, starostlivosti rodičov
o dieťa (výživa a opatera),
poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych zmenách
v puberte,
viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a
nedovolenými telesnými dotykmi,
viest žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so zreteľom
na spoločensko-mravné normy vzájomného správania,
formovať právne vedomie žiakov (Deklarácia práv dieťaťa, antidiskriminačný zákon), naučiť
uplatňovať ich svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,
posilňovať sebahodnotenie a sebaurčenie (dieťa hodnotné a hodné lásky, zachovávanie
osobnej sféry)
poukazovať na rodovú rovnosť, že všetci žiaci majú rovnakú príležitosť rozvíjať svoju
osobnosť,
rozvíjať v nich toleranciu, rešpekt a prosociálne správanie a konanie vo vzťahu ku kultúrnej
odlišnosti,
zvyšovať angažovanosť rodičov pri VMR.
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3. Zaradene prierezovej témy
Na 1. stupni základnej školy sa VMR realizuje predovšetkým v predmeteprvouka, prírodoveda,
vlastiveda pri vhodnej literárnej ukážke alebo vhodnom obsahu učiva aj v iných predmetoch.
 Moja rodina – Prvouka 1. ročník
význam rodiny, členovia rodiny, vzťahy v rodine (rodičia a deti, vzájomná úcta), príbuzenské
vzťahy
 Mesiac úcty k starším – pomoc starším občanom, správanie sa voči starším ľuďom
 Kultúrny program z príležitosti Mesiaca úcty k starším
 Môj čas - Prvouka 1. ročník
môj školský deň (denný režim žiaka)
 Zvyky a tradície – Vlastiveda 3. ročník
spomíname na našich predkov (pamiatka zosnulých, návštevy cintorínov)
 Človek a jeho životné prostredie
vznik a vývin ľudského jedinca (spermie, vajíčka, oplodnenie, tehotenstvo, pôrod, zmeny
v období puberty, vývin špecifických pohlavných znakov),
rodičovstvo (zodpovednosť a starostlivosť za zdravie a výchovu dieťaťa),
starostlivosť o dieťa po narodení (praktické činnosti s bábikou)
 Starostlivosť o zdravie
negatívne pôsobenie a dôsledky fajčenia, pitia alkoholu a užívania drog na zdravie človeka
(nervovú sústavu, srdce a cievy, pečeň, žalúdok),
mimoriadne nebezpečné užívanie drog v období dospievania (ohrozuje aj zdravý vývin
rozmnožovacích ústrojov) a v tehotenstve (budúca matka fajčením a pitím alkoholu ohrozuje
zdravý vývin plodu).
 Vianoce u nás doma, naše vianočné zvyky a tradície, obdarovanie blízkych a priateľov,
sviatky pokoja a lásky v rodine, stretávanie rodiny
 Rodina a spoločnosť – Prírodoveda 2. ročník
rodina, význam rodiny, členovia rodiny, vzťahy v rodine (rodičia a deti, vzájomná úcta),
príbuzenské vzťahy
 Deň matiek – výnimočné postavenie matky v rodine, materinská láska
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Environmentálna výchova

1. Charakteristika prierezovej témy
Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (vyučovacie predmety).
Vzájomným prepojením, rozšírením , upevňovaním a systematizáciou vedomostí , špeciálnych
návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už osvojili na
pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne pochopiť globálne
problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu žiakov k efektívnej ochrane
a udržateľnému stavu životného prostredia.
Prierezové témy sú dôležitým prvkom vo vzdelávaní a podieľajú sa na utváraní a rozvíjaní
kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt.
Vzdelávacia oblasť „Príroda a spoločnosť“ poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolitú
prírodu a prostredie. Učí pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu k životnému
prostrediu. V maximálnej miere využíva priame pozorovanie žiakov okolitého prostredia, ktoré
výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca.
Vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“ zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných
prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako celku, postavenie
človeka v prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej spoločnosti.
Vzdelávacia oblasť „Človek a spoločnosť a „Človek a hodnoty“ sa zameriava na súvislosti medzi
ekologickými, technicko ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky a poukazuje
na ďalšie princípy udržatelnosti
rozvoja (medziľudské vzťahy, spolupráca v rozmanitosti,
odstraňovanie chudoby, chorôb, zmenšovanie rozdielov medzi ľuďmi, zaistenie dôstojného života
ľudí.)
Vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“ rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné zdravie a na
zdravie iných. V súvislosti s problémami súčasného sveta poukazuje aj na dôležitosť starostlivosti
o životné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí.
Dôležitú úlohu v prierezovej téme
zastupujú informačno komunikačné technológie, ktoré
umožňujú využívať aktuálne údaje o stave životného prostredia a možnosť simulovať určité
udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických problémov
, umožňujú nadväzovať kontakty v tejto oblasti a vymieňať si informácie v rámci republiky, krajín
EÚ a sveta.
Vzdelávacia oblasť „Umenie a kultúra“ poskytuje mnoho príležitostí na zamyslenie sa nad
vzťahom človeka a životného prostredia, na uvedomenie si prírodného a sociálneho prostredia
ako zdroja inšpirácie pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt a na vnímanie estetických
kvalít životného prostredia.

2. Cieľ prierezovej témy
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať
a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe
potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj
zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im
primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj
k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod...
Ďalším cieľom environmentálnej výchovy je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré im
umožnia chrániť a zlepšovať životné prostredie. Takto projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce
realizujeme plnením konkrétnych úloh zacielených na tieto základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov:
Úroveň vedomostí: Žiaci primerane k svojim vekovým osobitostiam poznajú a chápu:



prírodné javy a deje v životnom prostredí,
zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia,
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rozdielne typy životného prostredia,
globálne problémy ľudstva - (skleníkový efekt, kyslý dážď, znečisťovanie ovzdušia),
závislosť ľudského života a živobytia od životného prostredia,
dôsledky rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia,
konflikty, ktoré môžu vzniknúť na základe environmentálnych problémov,
vzájomnú závislosť jednotlivcov, skupín a národov od životného prostredia,
význam efektívnej ochrany a trvale udržateľného stavu životného prostredia,
lokálne, národné a medzinárodné opatrenia na ochranu a využívanie životného prostredia.

Rozvoj zručností: Žiaci dokážu samostatne alebo s pomocou učiteľa získavať, hodnotiť a využívať
informácie. Úlohy environmentálnej výchovy zacielené na rozvoj zručností žiakov sa týkajú týchto
oblastí:
 komunikatívne zručnosti; vyjadriť vlastný názor na životné prostredie ústnou, písomnou a
dramatickou formou, zrozumiteľne a výstižne argumentovať,
 numerické zručnosti; zhromažďovať, triediť, analyzovať údaje, interpretovať štatistické údaje o
životnom prostredí,
 študijné zručnosti; získavať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť informácie o životnom
prostredí z rozličných zdrojov, plánovať a organizovať aktivity alebo projekty týkajúce sa
životného prostredia,
 zručnosti potrebné na riešenie problémov; identifikovať príčiny a následky environmentálnych
problémov, formovať správny názor a úsudok na jednotlivé environmentálne problémy a ich
riešenie,
 sociálne zručnosti; pracovať kooperatívne, v skupinách, vypočuť iných,
 technické zručnosti; zaznamenávať informácie o životnom prostredí do počítačovej databázy,
následná tvorivá práca s databázou a vybranými programami

Utváranie postojov: Ochrana a zlepšovanie životného prostredia vyžaduje utvárať, formovať a
pestovať v žiakoch najmä tieto postoje a kvality osobnosti:







vážiť si životné prostredie,
starať sa o živé organizmy,
rešpektovať aj názory iných,
chápať význam racionálnych argumentov, dôkazov,
tolerancia a otvorené zmýšľanie,
otvorenosť novým myšlienkam.

3. Zaradenie prierezovej témy
Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, Naša škola je
zapojená v programe Recyklohry a Ekoalarm.
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Mediálna výchova

1. Charakteristika prierezovej témy
Žiaci sú už vo veku 7 - 11 rokov vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj tlačených
- rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý žiak dokáže ich obsah
selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu,
ktorý by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií,
kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu,
aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom
orientovali.
2. Cieľ prierezovej témy
Cieľom témy je formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá,
objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich
schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným
prístupom eliminovať.
Cieľom je, aby žiaci:
 lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom
orientovali,
 dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne
formujúce ich osobnostný a profesionálny rast,
 dokázali si uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich
zodpovedným prístupom eliminovať,
 vedeli tvoriť mediálne produkty.
3. Zaradenie prierezovej témy
Prierezová téma Mediálna výchova je zaradená do predmetov: slovenský jazyk a literatúra, etická
výchova, náboženská výchova, matematika, informatická výchova, pracovné vyučovanie, výtvarná
výchova, hudobná výchova, regionálna výchova a telesná výchova.
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Multikultúrna výchova

1. Charakteristika prierezovej témy
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne
prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského
a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka
viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý
výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ
nepoznaných kultúr a subkultúr.
Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie
rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré
sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.
Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení
rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných
kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať
a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.

2. Cieľ prierezovej témy
Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie
zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej
rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania
a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.
Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako
spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú
svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako
rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.

3. Zaradenie prierezovej témy
Multikultúrnu výchovu prirodzene začleňujeme do humanitných a spoločenskovedných
predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou
vhodných príkladov rozvíjame aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích
jazykov. Túto prierezovú tému realizuje škola aj prostredníctvom prijektového dňa s témou Všetky deti
sveta, Žijeme v európskej únii, Cestujeme okolo sveta a pod.

Ochrana života a zdravia
1. Charakteristika prierezovej témy
Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na
ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré
môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu
v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom
priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými
katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením
cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.
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2. Cieľ prierezovej témy
Cieľom prierezovej témy je formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež
zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti.
Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia
zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného
cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu
na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.
Prierezovú tému napĺňa obsah :
 riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
 zdravotná príprava,
 pohyb a pobyt v prírode.

3. Zaradenie prierezovej témy
Prierezovú tému Ochrana života a zdravia (OŽZ) realizujeme prostredníctvom učebných
predmetov školského vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania –
didaktických hier.

Ročník
1.ročník

Forma
Didaktické
hry

Termín
september

2.ročník

Didaktické
hry

september

3.ročník

Didaktické
hry

september

4.ročník

Didaktické
hry

september

Časová dotácia
Teor. časť – 2 hod.
Prakt. časť – 2
hod.
Teor. časť – 2 hod.
Prakt. časť – 2
hod.
Teor. časť – 2 hod.
Prakt. časť – 2
hod.
Teor. časť – 2 hod.
Prakt. časť – 2
hod.

Miesto
učebňa
terén

Realizátor
Odborný
pracovník

učebňa
terén

Odborný
pracovník

učebňa
terén

Odborný
pracovník

učebňa
terén

Odborný
pracovník

Dopravná výchova
– výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

1. Charakteristika prierezovej témy
V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari,
kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem
pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet
dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné
vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách
získavajú deti najmä prostredníctvom školy.
Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných
škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na
samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na
zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa
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uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v
okolí školy.

2. Cieľ prierezovej témy
Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu
a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto
kritérií :
 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
 sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri
chôdzi a jazde v cestnej premávke,
 uplatňovať
zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec)
a pod.,
 spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať
návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
 schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
 pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke
a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť
cestnej premávky.
3. Zaradenie prierezovej témy
Prierezová téma Dopravná výchova je zaradená do predmetov: vlastiveda, matematika,
informatická výchova, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova a telesná výchova.
Ročník

Forma

Termín

Časová dotácia

Miesto

Realizátor

1.ročník

kurz

september jún

3 hodiny

DDI

Odborný pracovník

2.ročník

kurz

september jún

3 hodiny

DDI

Odborný pracovník

3.ročník

kurz

septemberjún

3 hodiny

DDI

Odborný pracovník

4.ročník

kurz

september jún

3 hodiny

DDI

Odborný pracovník
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1. Charakteristika prierezovej témy
Problematika financií je veľmi široká, preto program finančnej gramotnosti na našej základnej škole
vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti MŠ SR a MF SR. Témy sú štrukturované tak,
aby im žiaci porozumeli a aby rozšírili a umocnili ich schopnosti. Naučíme sa riešiť úlohy a problémy, s
ktorými sa môžeme stretnúť v praxi. Vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom zážitkových metód,
praktických cvičení, projektov či kurzu s využitím IKT. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci 1.
až 4. ročníka, sekundárnou cieľovou skupinou sú učitelia a terciárnou cieľovou skupinou sú rodičia,
širšia rodina a známi, s ktorými žiaci diskutujú o svojich školských zadaniach a domácich úlohách.
Tento zážitkový program je súčasťou jednotlivých vyučovacích predmetov. žiaci absolvovaním
programu získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti.

Finančná gramotnosť
2. Zaradenie prierezovej témy
1. ROČNÍK
1. Človek vo sfére peňazí
Matematika: Pomenovať základné ľudské hodnoty. (slovné úlohy)
Prírodoveda: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať
svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s
osobnými vecami, hospodárneho správania sa v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho
zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej.
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Výlety, exkurzie: Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám.
Opísať možné dôsledky takéhoto odhalenia.
Prvouka: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti.
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca
Prvouka: Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny. Opísať príklady
základných životných potrieb. Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka.
Matematika: Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom.
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Prvouka: Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok.
Etická výchova/Náboženská výchova: Opísať, ktoré charitatívne organizácie žiak vo svojom okolí
pozná.
Slovenský jazyk a literatúra: Opísať, čo je povolanie a zamestnanie.
5. Úver a dlh
Opísať situácie, kedy si človek peniaze/predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. Popísať dôsledky
oboch možností. Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičia obľúbenú osobnú vec iného
človeka. Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí.
6. Sporenie a investovanie
Využitie interaktívnej pomôcky Proxiakadémia - sporenie.
Matematika: Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môžţe sporiť.
Prvouka, slovenský jazyk a literatúra: Vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v rodine.
Pochopiť význam ich dôstojného postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou.
Exkurzia, výlety: Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch názorne
ukázať, ako poistenie funguje.
2. ROČNÍK
1. Človek vo sfére peňazí
Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na
základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.
Kompetencia:
a/ Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako
prostriedku ich zabezpečenia.
b/ Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia.
c/ Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby.
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d/ Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.
Očakávania, že žiak je schopný:
a/ Pomenovať základné ľudské hodnoty. Pomenovať základné ľudské potreby.
b/ Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné
skúsenosti s prácami v domácnosti.
c/ Opísať príklady bohatstva a chudoby.
d/ Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v
domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj
mimo nej.
Využitie v predmete: Prvouka, Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.
Kompetencia:
a/ Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.
b/ Kontrolovať osobné informácie.
c/ Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov.
d/ Vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
e/ Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.
Očakávania, že žiak je schopný:
a/ Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich moţných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť finančne
zodpovedným mladým človekom.
b/ Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Opísať hmoţné
dôsledky takéhoto odhalenia.
c/ Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné
ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať rozhodovanie pri
krátkodobých cieľoch.
d/ Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch.
Využitie v predmete: Matematika, Informatická výchova
3. ROČNÍK
1. Človek vo sfére peňazí
Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na
základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.
Čiastková kompetencia:
1/ Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako
prostriedku ich zabezpečenia (zodpovednosť za existenciu, práca, povinnosť, samostatnosť).
2/ Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia
(odmena).
3/ Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby.
4/ Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti.
5/ Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.
Očakávania, že absolvent je schopný:
1/ Pomenovať základné ľudské hodnoty - život, zdravie, rodina,... Pomenovať základné ľudské
potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, teplo, peniaze , ...
2/ Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné
skúsenosti s prácami v domácnosti.
3/ Opísať príklady bohatstva a chudoby.
4/ Vedieť stručne popísať ekonomickú sféru človeka a rodiny.
5/ Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v
domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj
mimo nej, cena predmetov, dopad na prírodu a človeka
Využitie v predmete: SjaL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda
Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.
2. Finančná vednosť a prijímanie rozhodnutí
Čiastková kompetencia:
1/ Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia (význam peňazí, priority tovarov).
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2/ Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov (slovo „re-KLAM-a“ nie všetko, čo sa v nej uvádza
je pravda).
3/ Kontrolovať osobné informácie (kľúč od domu, cenné veci v dome... ).
4/ Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov (poznať priority pri míňaní peňazí,
kupovať len to, na čo mám peniaze).
5/ Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach.
6/ Vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
Očakávania, že žiak je schopný:
1/ Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť finančne
zodpovedným mladým človekom.
2/ Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný. Opísať zdroje
finančných informácií.
3/ Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Opísať možné
dôsledky takéhoto odhalenia.
4/ Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné
ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať rozhodovanie pri
krátkodobých cieľoch.
5/ Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porozprávať o hodnotách a
postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich osobných príbehov o peniazoch.
6/ Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch - pojem záručný list, záručná
doba, kupovať kvalitné výrobky, zisťovať dôvody zlacneného tovaru, reklamovať poškodený tovar
Využitie v predmete: SjaL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda,
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie
vzťahu práce a osobného príjmu.
Čiastková kompetencia:
1/ Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby (dopĺňať si vzdelanie počas života,
prispôsobovanie sa rodiny dobe, v ktorej žijeme).
2/ Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných (ekonomických) potrieb
jednotlivca a rodiny (škola - vzdelanie - práca - peniaze - životné potreby).
3/ Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných potrieb.
4/ Identifikovať zdroje osobných príjmov (mzda, naturálie, brigáda).
5/ Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi.
6/ Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.
7/ Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti a inšpirovanie sa úspešnými osobnosťami a
uplatňovanie ich postupov.
Očakávania, že žiak je schopný:
1/ Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.
2/ Opísať príklady základných životných potrieb.
3/ Opísať, čo je povolanie a zamestnanie.
4/ Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka.
5/ Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom - nerovnaký príjem, nestálosť
príjmu, počet zamestnaní, rozdiel výšky príjmov podľa pracovného zaradenia, možnosť príjmu žiaka štipendium.
6/ Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote. Kvalifikovaný pracovník - odborník vo
svojom obore - ohodnotenie, porovnanie žiak v škole – známky.
Využitie v predmete: SjaL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.
Čiastková kompetencia:
1/ Vypracovať osobný finančný plán.
2/ Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných záznamov.
3/ Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.
4/ Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
5/ Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.
6/ Uvedomiť si účel a dôležitosť závetu.
Očakávania, že žiak je schopný:
1/ Porozprávať, aké môžu byť výdavky na domácnosť a aké môžu byť zdroje príjmov v domácnosti.
2/ Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok.
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3/ Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia - elektrina, plyn, voda, odpad, potraviny
4/ Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie,
primerané osobnému veku, pri nákupe, nakupovanie podľa priorít.
5/ Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.
6/ Opísať, ktoré charitatívne organizácie žiak vo svojom okolí pozná.
7/ Uvedomiť si pojem závet. Uviesť predmet, ktorý zdedil niektorý z členov domácnosti.
Využitie v predmete: SjaL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda
4. ROČNÍK
Matematika: Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porovnať ceny
rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môţe
sporiť.
Prírodoveda: Pomenovať základné ľudské hodnoty. Pomenovať základné ľudské potreby. Opísať,
ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Zoradiť osobné
želania/potreby podľa ich dôležitosti.
Vlastiveda: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať
svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. Opísať, čo je povolanie a zamestnanie.
Slovenský jazyk a literatúra: Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné
charakteristiky bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom - slohová zložka. Vysvetliť, ako
komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzať konfliktom. Opísať
pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele. Analyzovať a
vyhodnotiť reklamné tvrdenia Uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môžu
ovplyvniť príjem počas života. Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností.
1. Človek vo sfére peňazí
Vysvetliť žiakom pojem zodpovednosti a
samostatnosti vo vzťahu k ich vlastnej existencií
v dospelosti.
Oboznámiť žiakov s pojmami ľudská hodnota a
ľudská potreba na príkladoch zo života v rámci
mentálnej úrovne a sociálneho zaradenia žiakov
/ rodina, zdravie, jedlo, spánok, a pod./.
Vysvetliť žiakom prepojenie medzi prácou a
jedným z jej možných ohodnotení - peniazmi /
žiak za svoju prácu v škole je ohodnotený
známkou, výpomoc s domácimi prácami pochvala od rodičov, vreckové/.
Popísať problematiku bohatstva a chudoby s
dôrazom na meniteľnosť daného stavu
/chudoba nie je dedičná, je to len ľudské
rozhodnutie ostať chudobným/ Deti sú schopné
prekonať finančné nedostatky vlastných rodičov.
Vychovávať žiakov k váženiu si a uvedomeniu si
duchovných a materiálnych hodnôt vo svojom
okolí - žiť hospodárne /praktické narábanie s
vecami úmyselné neničenie si vecí, .../

Matematika
Slovné úlohy:
Sčítane, odčítanie Násobenie, delenie

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Naučiť žiakov byť zodpovednými za vlastné
rozhodnutia v oblasti financií /možný zárobok
nesmie byť prekročený neuváženými
výdavkami/. Dieťa ide do obchodu a má 1 euro
a chce si kúpiť čokoládu, musí si byť vedomé
akú finančnú hodnotu má pri sebe a že hodnota
čokolády nesmie byť vyššia.
Pri zhodnocovaní vlastných financií používať
overené zdroje - média, inštitúcie garantované
štátom a nepodľahnúť lákavým ponukám

Matematika
Slovné úlohy
Sčítanie, odčítanie Násobenie, delenie
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finančných podvodníkov - zneužívanie
osobných údajov /meno bydlisko, tel. číslo sú
ich osobné údaje, ktoré sa nemajú cudzím
ľuďom hovoriť/.
Vedieť si vytvoriť hierarchiu najnutnejších a
menej potrebných finančných výdavkov /
môžem si kúpiť len to na čo mám peniaze/.
Použiť príklady rôznych generácií ohľadom
míňania peňazí /mobily, počítače, hry,
oblečenie, kino, spoločenské aktivity, šport, .../
Každý človek má nárok reklamovať chybný
tovar - ochrana spotrebiteľa /čokoláda po
záručnej dobe/
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca
Matematika
Vysvetliť žiakom čo je to osobná, rodinná a
spoločenská potreba /ja si chcem kúpiť, my si
Slovné úlohy
chceme kúpiť, dosiahnuť niečo - uznanie,
Sčítanie, odčítanie Násobenie, delenie
spoločenské postavenie/.
Príklady na životné potreby /získať vhodné
vzdelanie, nájsť si
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Matematika
Vypracovať si finančný plán, v ktorom viem
porovnať predpokladaný príjem s možnými
Slovné úlohy
výdavkami a na základe zistených faktov konať
Sčítanie, odčítanie Násobenie, delenie
finančne transakcie/ výlet.
V diskusii overiť vnímanie žiakov ohľadom
výdavkov v domácnosti.
Vysvetliť žiakom dôležitosť prehľadnosti v
dokumentoch typu: dedičstvo, faktúry, dôležité
účty.
Vysvetliť žiakom systém cenových relácií v
rôznych obchodoch a nasmerovať ich na
zodpovedné rozhodovanie pri nákupe /čokoláda
v Tescu stojí 1 euro, tá istá čokoláda v Lidli stojí
0,80 centov, zvážiť si možné použitie
vzniknutého finančného rozdielu/.
Vysvetliť žiakom zmysel charitatívnych
organizácií a poukázať na ich vierohodnosť
/podvody/.
5. Úver a dlh
Vysvetliť žiakom požičiavanie peňazí /kúpa
auta, bytu; vlastná zodpovednosť pri ich
splácaní - výška príjmu, nutné výdavky, zostatok
- platba úveru/.
Každý kto si niečo požičia /napr. knihu/ by mal
splniť dohodu ohľadom termínu vrátenia a
nepoškodenia.
Vysvetliť deťom riziko požičiavania peňazí a
možného zadlženia sa: exekúcia odobratie
osobného majetku – bezdomovec.

Matematika
Slovné úlohy
Sčítanie, odčítanie Násobenie, delenie
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6. Sporenie a investovanie
Vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem
si niečo kúpiť alebo si tvoriť stabilnú finančnú
rezervu /šetrenie do pokladničiek a pod./.
Vysvetliť žiakom slovo investícia: kúpa domu a
jeho dlhotrvajúca finančná hodnota.
Narábanie s peniazmi: ukladanie do
vierohodných finančných inštitúcií - banky +
nabiehajúce úroky, ochrana pred zlodejmi.
Vysvetliť žiakom investovanie väčšej sumy do
veci, ktorá bude mať dlhotrvajúcu hodnotu s
možnosťou zvýšenia nákupnej ceny /napr.
dom/.
Vysvetli žiakom pojem daň a jej praktické
uplatňovanie, napr. kúpa domu.
7. Riadenie rizika a poistenie
Vysvetliť pojem riziko na úrovni nedbanlivého
narábania s peniazmi /zadlženie sa v dôsledku
väčších výdavkov ako príjmov, napr. vreckové
na týždeň miniem za dva dni a požičiam si od
kamaráta/.
Niekedy nie z vlastnej viny stratí človek
zamestnanie, dôvodom je nesprávne
hospodárenie firmy, štátu.

Matematika
Slovné úlohy
Sčítanie, odčítanie Násobenie, delenie

Matematika
Slovné úlohy
Sčítanie, odčítanie Násobenie, delenie

V 4. ročníku je finančná gramotnosť súčasťou predmetu matematika a je dotovaná 2 hodinami
mesačne. Učiteľ využíva pracovnú učebnicu Finančná gramotnosť pre 4.roč. ZŠ.
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VI.Rámcový učebný plán
ISCED I

Vzdelávacia
oblasť

predmety

Jazyk a
komunikácia

Slovenský jazyk a
literatúra
Slovenský jazyk a
literatúra
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Matematika

Cudzí jazyk
Matematika a
práca s
informáciami
Príroda
a spoločnosť

Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Človek a svet
práce
Spolu

Počet
hodín
1.ročník
9

Počet
hodín
2. ročník
8

Počet
hodín
3.ročník
7

Počet
hodín
4. ročník
7

0

1

0

0

0
1
4

0
1
4

3
0
4

3
0
4

Informatická výchova
Prvouka

0
1

0
2

1
0

1
0

Prírodoveda
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /
náboženská výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Telesná výchova
Pracovné vyučovanie

0
0
0
1

0
0
0
1

1
1
1
1

2
0
2
1

2
1
2
1
0

2
1
2
1
0

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

22

23

25

26

Voliteľné (disponibilné) predmety
V tabuľke farebne zvýraznené
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VII. UČEBNÉ OSNOVY

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho
vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR dňa
6.2.2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre ZŠ s platnosťou od 1.9.2015 a reflektujú profil
absolventa a zameranie Základnej školy s materskou školou Prenčov. Učebné osnovy sú
vzdelávacími štandardami, ktoré obsahujú výkonové a obsahové štandardy – požiadavky, ktoré majú
žiaci splniť v rámci konkrétneho časového intervalu – ročníka a stupňa, platné od 1.9.2015
vypracované ŠPÚ a schválené MŠVVaŠ SR.
Učebné osnovy obsahujú:
 Úvod ( v ŠVP)
 Charakteristiku predmetu ( v ŠVP)
 Ciele predmetu ( v ŠVP)
 Vzdelávací štandard ( v ŠVP)
 Špecifický výkon (v prípade disponibilných hodín v Inovovanom ŠkVP)
 Učebné zdroje (v Inovovanom ŠkVP)
 Hodnotenie predmetu (v Inovovanom ŠkVP)

Slovenský jazyk a literatúra
Časový rozsah vyučovania: 1. ročník – 9 hodín týždenne ( 9+0)
2. ročník – 8 hodín týždenne ( 8+1)
3. ročník – 7 hodín týždenne ( 7+0)
4. ročník – 7 hodín týždenne ( 7+0)
Učebné osnovy Slovenského jazyka a literatúry v 1. až 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím
štandardom ŠVP pre Slovenský jazyka literatúru.
Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo predmete Slovenský jazyk a literatúra v 2.
ročníku bude meniť kvalitu výkonu v literárnej zložke predmetu v oblasti:


Čítanie s porozumením zamerané na mimočítankové čítanie

MIMOČÍTANKOVÉ ČÍTANIE:

Tematický
celok
Príbehy zo
života

2. ročník

Špecifický výkon











vedieť sa orientovať v texte a pracovať s textom, zreprodukovať text
vedieť sa orientovať v čase a vypracovať projekt
dokázať vypracovať individuálne alebo spoločne úlohy na rozvoj fantázie,
tvorivosti, komunikačných schopností, slovnej zásoby a logického myslenia
vedieť vyjadriť svoj názor
poznávať literárne diela zahraničných autorov
vedieť skladať slová v smere šípky a skladať slová do viet
dokázať vysvetliť hrubo vytlačené vety vlastnými slovami
vie dopĺňať vhodné slová, aby vznikli príslovia a porekadlá
dokázať vyhľadať synonyma k danému slovu

Základná škola s materskou školou Prenčov 203














vedieť vytvoriť si vlastný recept na správnu životosprávu
dokázať vytvoriť nápojový lístok pre spolužiaka
vedieť vysvetliť význam danej vety na základe vlastných skúseností a schopností
poznať hrady a zámky
vedieť, ako sa píše list
vedieť vyhľadávať slovo v rade písmen
dokázať riešiť tvorivé úlohy na rozvoj fantázie, predstavivosti a vyjadrovacích
schopností
vedieť vymyslieť vtipnú športovú správu
vedieť si vypestovať vzťah ku knihám
vedieť spracovať prečítanú knihu
vedieť pracovať s úlohami na očné pohyby a diferenciáciu
dokázať zreprodukovať prečítaný text
vedieť zvládnuť tvorivé úlohy
vedieť sa orientovať v texte
vedieť čítať text s porozumením
vedieť samostatne vyjadriť vlastný názor o potrebe ochrany životného prostredia
dokázať tvoriť súvislé rozvité vety
vedieť vyhľadať informácie v literatúre a rozvíjať samostatnosť orientácie
v literatúre
vedieť vyhľadávať dané slová v texte
dokázať skladať správne slová, ktoré sú náročné na výslovnosť
vedieť pracovať s textom a hľadať významovo nepatriace slová vo vete
dokázať riešiť úlohy na nácvik očných pohybov, pozornosť, diferenciáciu.
vedieť odpovedať rozvitými vetami
dokázať využiť poznatky z prírodovedy doplnené informáciami z encyklopédie
alebo z internetu
vedieť zdramatizovať príbeh
dokázať vypracovať úlohy využívajúc poznatky z prírodovedy
vedieť správne sa orientovať v texte
vedieť využívať medzipredmetové vzťahy s prírodovedou, prácu s atlasom
vedieť využiť vlastné poznatky z filmu, rozprávky, literárnych diel

Básne












vedieť, čo je poézia.
zvládnuť interpretáciu textu básne
vedieť vymyslieť nové strofy o remesle + kresba
vedieť si vypestovať vzťah ku knihám
poznať známe literárne diela od Márie Ďuríčkovej
dokázať skladať slová v smere šípky a slová do viet
vedieť vlastnými slovami vysvetliť hrubo vytlačené vety
dokázať porozumieť textu
zvládnuť priraďovanie synonym
dokázať vymyslieť krátku báseň

Vtipné
príbehy












zvládnuť cvičenie na zrakovú analýzu a postreh
vedieť čítať text na niekoľko etáp
vedieť vysvetliť vlastnými slovami farebné slovné spojenia
dokázať zvládnuť úlohy na rozvoj fantázie, tvorivosti, predstavivosti
vedieť pracovať s textom a orientovať sa v ňom
vedieť využiť medzipredmetové vzťahy s dopravnou výchovou
vedieť čítať text so správnymi výrazmi
vedieť vyfarbovať správne políčka – vzniká obrázok huby
vedieť využiť encyklopédiu
dokázať sa orientovať v texte

Rozprávky

Príbehy
o prírode
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Učebné zdroje
1.ročník – Šlabikár, pracovné listy, predpisové zošity, čítanka, detské časopisy – Vrabček a iné,
nápovedné obrázky, detské knihy, texty podľa výberu učiteľa, IKT, multimediálne zdroje
2. ročník, 3. ročník, 4. ročník – pracovné zošity, pracovné listy, detské časopisy a knihy, obrázky a
texty podľa výberu učiteľa, IKT, multimediálne zdroje.Pracovný zošit Mimočítankové čítanie v 2.4.ročníku.

Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.
Kritéria kontroly a hodnotenia diktátov v tomto predmete totožné so ŠVP.

Anglický jazyk
Časový rozsah vyučovania:

1. ročník – 1 hodina týždenne ( 0+1)
2. ročník – 1 hodina týždenne ( 0+1)
3. ročník – 3 hodiny týždenne ( 3+0)
4. ročník – 3 hodiny týždenne ( 3+0)

Učebné osnovy Anglického jazyka sú rozpracované podľa ŠVP
Posilnenie časovej dotácie v 1.a 2.ročníku o 1 vyučovaciu hodinu týždenne - učebné osnovy
podrobne rozpracované ďalej v dokumente.
Učebné zdroje
Sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné
slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. Na podporu vyučovania anglického
jazyka používame:
 učebnice BusyBee 1/prvý ročník/, BusyBee2/druhý ročník/, BusyBee 3/tretí ročník/ BusyBee
4/štvrtý ročník/ vydavateľstva Mapa Slovakia
 obrázkový materiál,
 plagáty,
 prezentácie,
 autentické materiály,
 obrázkové a prekladové slovníky.
Hodnotenie predmetu
V skorom vyučovaní anglického jazyka:
 sledujeme a zisťujeme prírastok vedomostí dieťaťa
 slovným hodnotením zohľadňujeme jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativitu, sociálne
správanie a rečové zručnosti,
 uspokojujeme prirodzenú potrebu dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi
formami bez toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa,
 učiteľ vedie dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov (rozvoj
sociálneho správania, self-assessment).

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.
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UČEBNÉ OSNOVY

Tematický celok
1.Hello
Ahoj

2.Toys
Hračky

3.Animals
Zvieratá

4.Christmas
Vianoce

ANGLICKÝ JAZYK:

Obsahový štandard

1. ročník

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy

Pozdravy
Posluch s porozumením
Nasledovať pokyny
Frázy: Goodmorning.Hello. Goodafternoon.
Goodevening. Goodnight.
Goodbye.Bye-bye.
How are you? I amfine, thanks.
What'syourname?

Používať aktívne slovnú zásobu
Pozdraviť a rozlúčiť sa
Reagovať na jednoduché príkazy
Žiak vie zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu

MKV, OaSR, TPaPZ,
ESV

Slovná zásoba: niektoré hračky, farby
Použitie spojenia „I have “
Otázka: Whatisit?
Frázy: I have...
Itis....

Používať aktívne slovnú zásobu
Požiadať o niečo, dať to o čo sme žiadaný
Správne pomenovať hračky a farby
Žiak vie zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu

MKV, OaSR, ESV,
UaK

Slovná zásoba: zvieratá v zoo, farby
Neurčitý člen an. Čísla 1-10.
Tvorenie množného čísla.
Otázka: Whatcolouris...?

Používať aktívne slovnú zásobu
Reagovať na jednoduché príkazy
Používanie čísloviek 1-10 a určiť počet
Identifikovať základné farby a zvieratá v zoo

MKV, OŽaZ, OaSR
BIO

Slovná zásoba: vianočné postavy a dekorácie.,
rozprávkové bytosti
Pieseň.
Otázka: Whoisthis?

Vyjadriť svoje želania
Vyjadrenie poďakovania
Zachytiť špecifickú informáciu z počutého
textu

MKV, OŽaZ, OaSR,
ENV,TPaPZ
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5.Farm

Slovná zásoba: domáce zvieratá, farma
Frázy: Howmany...?

Používať aktívne slovnú zásobu
Identifikovať základné farby
Reagovať na pokyn
Vedieť správne určiť počet zvieratiek na
obrázku
Vedieť správne pomenovať domáce zvieratká
Vedieť sa poďakovať
Používať aktívne slovnú zásobu
Zachytiť špecifickú informáciu z počutého
textu
Vedieť správne pomenovať ovocie a zeleninu

MKV, OaSR,OŽaZ
TV, BIO

Slovná zásoba: členovia rodiny, dom a jeho
časti, veci v dome
Frázy: Thisis my...
Whoisthis?
Thisis my.....

Používať aktívne slovnú zásobu
Zachytiť špecifickú informáciu z počutého
textu
Vedieť správne pomenovať členov rodiny.
Identifikovať dom a jeho časti, veci v dome

MKV, ENV, OaSR,
PR

Slovná zásoba: časti tela, oblečenie
Použitie spojenia: „I can“
Frázy: Thisis my...

Používať aktívne slovnú zásobu
Zachytiť špecifickú informáciu z počutého
textu
Vedieť správne pomenovať časti tela
Reagovať na pokyny

MKV, ENV, OaSR,
PR

Slovná zásoba: dopravné prostriedky, povolania
Prídavné mená veľký/malý
Frázy: Thisis my...
Whoisthis?
Thisis my.....

Používať aktívne slovnú zásobu
Vedieť správne pomenovať povolania
Identifikovať dopravné prostriedky

MKV, ENV, OaSR,
PR

Farma

6.Party
Oslava

7.Family
Rodina

8.Body
Telo

9.Traffic
Doprava

Slovná zásoba: potraviny, ovocie a zelenina
Otázka: Howold are you?
Použitie spojenia „I like“
Frázy:Doyoulike....
Please. Thankyou.
I

MKV, OaSR,TPaPZ,
PR
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ANGLICKÝ JAZYK:

Tematický celok
1.Greetings
Pozdravy

2. Helloagain
Ahoj opäť

3.The beefamily
Včelia rodina

Obsahový štandard

2. ročník

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy

Pozdravy
Posluch s porozumením
Identifikovať obrázky podľa častí dňa
Nasledovať pokyny
Frázy: Goodmorning.Hello.
Goodbye.Bye-bye.
Goodafternoon. Goodevening.
Goodnight.
How are you? I amfine, thanks.

Používať aktívne slovnú zásobu
Pozdraviť a rozlúčiť sa
Reagovať na jednoduché príkazy
Žiak vie zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu

MKV, OaSR, ESV

Slovná zásoba: zvieratká
Zoznámenie sa.
Pomenovanie a opis zvieratiek.
Osobné zámená ja, ty.
Neurčitý člen a, an.
Prídavné mená: vysoký, malý, tučný, veľký
Reagovať na pokyny
Frázy: Whatisyourname?
My nameis...
I amgirl. I amboy.

Používať aktívne slovnú zásobu
Vedieť sa predstaviť
Správne identifikovať zvieratá podľa opisu.
Žiak vie zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu.
Vedieť používať prídavné mená.

MKV, OaSR, ESV,
UaK

Slovná zásoba: členovia rodiny
Prídavné mená: mladý, starý, šťastný, smutný
Frázy: Whoisthis?
Who'sthis?

Používať aktívne slovnú zásobu
Reagovať na jednoduché príkazy
Vedieť používať prídavné mená

MKV, OŽaZ, OaSR
BIO
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4.In theclassroom
V triede

5.Winter time
Zimný čas

6.Colours

Slovná zásoba: predmety v škole.
Pokyny v triede
Číslovky od 0-12

Reagovať na pokyn.
Používať aktívne slovnú zásobu.
Zachytiť špecifickú informáciu z počutého
textu
Vedieť používať číslovky od 0-12 a určiť počet
Vedieť tvoriť jednoduché otázky
Používať aktívne slovnú zásobu
Identifikovať zimné športy, športové oblečenie
Reagovať na pokyn

MKV, OŽaZ, OaSR,
ENV,

Slovná zásoba: farby
Frázy: I havegot...

Používať aktívne slovnú zásobu
Zachytiť špecifickú informáciu z počutého
textu
Pomenovať farebné predmety a oblečenie

MKV, OaSR,TPaPZ,
PR

Slovná zásoba: jedlo, nápoje
Frázy: What do youlike?
Do youlike...?
Are youhungry?
Are youthirsty?

Používať aktívne slovnú zásobu
Zachytiť špecifickú informáciu z počutého
textu
Pomenovať jedlo a nápoje
Vedieť vyjadriť pocity hladu a smädu.

MKV, ENV, OaSR,

Slovná zásoba: budovy v meste
Číslovky 11-30
Určitý člen the.
Frázy: Whereisthe... ?

Používať aktívne slovnú zásobu
Používanie čísloviek 11-30 a určiť počet
Vedieť sa opýtať na miesto budovy v meste
Reagovať na pokyn

MKV, OŽaZ, OaSR, BIO

Slovná zásoba: miestnosti v dome, zariadenie
izby
Predložky v, na, pod.
Osobné zámená on, ona
Frázy: Whereisshe/he?

Používať aktívne slovnú zásobu
Reagovať na pokyn
Vedieť identifikovať miestnosti domu
Aktívne používať predložky v tvorení
jednoduchých viet

MKV, OŽaZ, OaSR, BIO

Slovná zásoba: zimné oblečenie, športové
potreby, zimný šport.
Jednoduché a množné číslo podstatných mien.
Frázy:Canyouski?
Yes, I can. No, I can't.

Farby
7.Food and drinks
Jedlo a nápoje

8.Daisy town
Skvostné mesto
9.In thehouse
V dome

MKV, OaSR,OŽaZ
TV, BIO
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10.My day
Môj deň

Slovná zásoba: hygienické potreby, slovesá
Určenie času. Hodiny
Frázy: Whatisthetime?
What'sthetime?
Itis...

Používať aktívne slovnú zásobu
Reagovať na pokyn
Vedieť sa opýtať na čas
Vedieť vyjadriť činnosti základných
hygienických potrieb.

MKV, OŽaZ, OaSR, BIO
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ANGLICKÝ JAZYK:

Tematický celok
1.Hello, children
Ahoj , deti
2.My toys
Moje hračky
3.At school
V škole
4.In theclassroom
V triede

5.My family
Moja rodina

3. ročník

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy
Medzipredm
etové vzťahy

Pozdravy
Anglické mená
Číslovky 1-12
Frázy: I am/ You are. Are you...?
What'syourname?

Pozdraviť a rozlúčiť sa
Reagovať na jednoduché príkazy
Používať aktívne slovnú zásobu
Používanie čísloviek 1-12

MKV, OaSR, ENV,
PR

Názvy hračiek
Farby
Dialóg o narodeninách
Otázky: Whatisit?
Isit...?
Predložky: in, on, under
Geometrické tvary
Školské veci
Prídavné mená.

Správne identifikovať hračky
Používať základné farby
Používať aktívne slovnú zásobu
Žiak vie zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu
Používať aktívne predložky v komunikácii
Požiadať o niečo, dať to o čo sme žiadali
Používať geometrické tvary v komunikácii
Žiak dokáže pohotovo reagovať na prídavné
mená v komunikácii

MKV, OaSR, ENV,
PR

Rozvrh hodín
Hudobné nástroje
Anglická abeceda
Otázka: Whoisthis?
I can/I cannot.
Canyou...?
Členovia rodiny
Predstavenie rodiny
Sloveso „havegot“
Privlastňovacie zámená: jej, jeho

Žiak vie zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu
Používať aktívne slovnú zásobu
Reagovať na písmená anglickej abecedy
Používať sloveso vedieť, môcť v konverzácii
Žiak dokáže povedať, čo dokáže a čo nie.
Používať aktívne slovnú zásobu
Správne identifikovať členov rodiny
Vedieť predstaviť členov svojej rodiny
Používať sloveso mať v konverzácii
Vedieť používať privlastňovacie zámená

MKV, OaSR, ENV,
PR

MKV, OaSR, ENV,
PR

MKV, OaSR, ENV,
PR
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6.Body and face

Opis osoby a vlastnosti
Časti tela a tváre

Identifikovať základné farby
Používať aktívne slovnú zásobu
Reagovať na jednoduché príkazy

Mesto kde bývam
Pomenovanie izieb a nábytku
Čísla 13-30
Frázy: Kde bývaš?
Ja bývam v...
Odkiaľ si?
Ja som z...

Vedieť aktívne používať slovnú zásobu
Ovládať čísla 13-30
Žiak dokáže v konverzácii pohotovo reagovať
na otázky

Kreslený príbeh o Snehulienke – 1.časť
Frázy: We are...

Používať 1. osobu množného čísla v
konverzácii
Žiak vie zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu

MKV, OaSR, ENV,
PR

Kuchynské potreby
Slovná zásoba: potraviny
Použitie a/an/some.
Frázy: What do youwant? Can I have...?
I'mhungry. I'mthirsty.

Aktívne používať slovnú zásobu
Žiak dokáže vyjadriť pocit hladu, smädu
Požiadať o niečo, dať to, o čo sme žiadaný
Reagovať na pokyn

MKV, OaSR, ENV,
PR

Pomenovanie ovocia, zeleniny a oblečenia
Nákup
Použitie privlastňovacieho pádu
Frázy: Howmuchisit?

Vedieť aktívne používať slovnú zásobu
v konverzácii
Žiak dokáže pohotovo reagovať na otázky
Reagovať na pokyn

MKV, OaSR, ENV,
PR

Opis krajiny
Počasie
Ročné obdobia
Sviatky
Frázy: What'stheweatherliketoday?

Žiak vie zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu
Dokáže opísať krajinu s použitím prídavných
mien
Vedieť sa opýtať na počasie, vedieť povedať,
aké je počasie

MKV, OaSR, ENV,
PR

Telo a tvár
7.Our flat
Náš byt

8.Snow White
Snehulienka
9.In thekitchen
V kuchyni
10.In themarket
V obchode
11.In the country
V krajine

MKV, OaSR, ENV,
PR
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Pohybové aktivity na ihrisku
Číslice 40-100
Prítomný priebehový čas
Frázy: This/that

Správne identifikovať pohybové aktivity na
ihrisku
Používať číslice 40-100 v konverzácii
Vedieť povedať čo robím práve teraz

MKV, OaSR, ENV,
PR

Opis mesta
Názvy budov
Dopravné prostriedky
Frázy: Thereis/There are
Predložky: next to, between

Používať aktívne slovnú zásobu
Žiak dokáže opísať dopravné prostriedky
s použitím prídavných mien
Správne identifikovať názvy budov a ich
umiestnenie s použitím predložiek

MKV, OaSR, ENV,
DV

Žiak vie zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu
Žiak dokáže identifikovať dni v týždni
Vedieť opísať vlastný režim dňa

OaSR, ENV, MKV

Môj deň, môj víkend

Určenie času
Dni v týždni
Režim dňa
Aktivity vo voľnom čase

15. SnowWhite

Kreslený príbeh o Snehulienke – 2.časť

Žiak vie aktívne používať slovnú zásobu
Dokáže zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu
Žiak vie vyjadriť svoje pocity

OaSR

Názvy svetadielov, krajín
Názvy zvierat v prírode

Používať aktívne slovnú zásobu
Žiak dokáže správne identifikovať zvieratá
v prírode
Používať základné farby

ENV, OaSR, MKV, DV

12.In the park
V parku

13. In thetown
V meste

14. My day, my week

Snehulienka

16. Holiday game
Prázdninová hra
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ANGLICKÝ JAZYK:
Tematický celok

1.Meet a new friend
Stretnutie s novým
priateľom
2.Back to school
Znova do školy
3.Our pets
Naše domáce miláčiky
4.At the
U veterinára
5. Ourcommunity

Obsahový štandard

Zoznámenie sa.
Pomenovanie krajín
Informácie o sebe
Anglická abeceda
Sloveso to be, tvorenie otázok a odpovedí

4. ročník
Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Ja a svet okolo mňa
Hudobná výchova

Pomenovanie školských pomôcok
Komiks
Sloveso to havegot
Množné číslo podstatných mien
Použitie any v otázke

Žiak sa vie predstaviť a podať informácie o
sebe
Dokáže pomenovať krajiny
Ovládať anglickú abecedu
Správne používať sloveso to be, pri tvorení
otázok a odpovedí v konverzácii
Správne identifikovať školské pomôcky
Žiak vie zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu
Používať any v otázke
Aktívne ovládať množné číslo podst. mien

Ako sa starať o domáceho miláčika
Ďalšie názvy miláčikov, ich opis a činnosť
Sloveso to havegot – 3. os. jednotn.č.
Sloveso can, otázky a odpovede

Používať aktívne slovnú zásobu
Opísať domáce miláčiky a činnosť
Správne používať sloveso can, otázky
a odpovede v konverzácii

Voľný čas a šport
Prírodoveda

V čakárni u veterinára
Opis voľne žijúcich zvierat
Prítomný priebehový čas
Predložky: on, in, under, next to, between

Dokáže opísať voľne žijúce zvieratá
Vyjadriť čo robí práve teraz
Žiak vie aktívne používať predložky v bežnej
komunikácii

Ja a svet okolo mňa
Prírodoveda
Vlastiveda
Výtvarná výchova

Domáce povinnosti a zábava vo voľnom čase
Činnosť ľudí a ich povolanie
Komiks

Správne identifikovať činnosť ľudí a ich
povolanie
Žiak vie vyjadriť svoje pocity
Dokáže vyjadriť súhlas alebo nesúhlas

Prírodoveda
Vlastiveda
Výtvarná výchova

Denný režim
Prírodoveda
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Počasie vo svete
Vianoce vo Veľkej Británii
Anglická koleda
Upevnenie prítomného priebehového času
Otázky a odpovede o počasí

Vedieť identifikovať počasie vo svete,
vytvárať otázky a odpovede o počasí
Žiak dokáže opísať trávenie Vianoc vo Veľkej
Británii
Žiak vie zaspievať anglickú koledu

Ja a svet okolo mňa
Prírodoveda
Hudobná výchova
Vlastiveda

7. Keep fit

Pravidlá zdravého životného režimu
Vyjadrenie pocitov
Modálne sloveso must
Nepravidelné tvary množného čísla podstatných
mien

Používať aktívne slovnú zásobu
Žiak dokáže vyjadriť svoje pocity
Vedieť zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu

Stravovanie
Prírodoveda
Výtvarná výchova

8. Thetwelvemonths

Rozprávka: „O dvanástich mesiačikoch“ –
komiks
Deň sv. Valentína

Žiak dokáže zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu
Aktívne používať slovnú zásobu v konverzácii

Matematika
Výtvarná výchova
Hudobná výchova

Karnevalové oblečenie
Súťaž o najlepšiu masku
Slovná zásoba: oblečenie a doplnky
Komiks

Žiak dokáže aktívne používať slovnú zásobu
v konverzácii
Žiak vie vyjadriť svoj súhlas/ nesúhlas

Výtvarná výchova

Súťaž mladých speváckych talentov
Určovanie času
Radové číslovky 1-5
Prítomný jednoduchý čas
Predložka at v spojení s časom

Žiak vie správne určovať čas
Používať radové číslovky a prítomný
jednoduchý čas v konverzácii
Používať predložku at v spojení s časom

Voľný čas
Výtvarná výchova
Hudobná výchova

Denný režim vo vesmírnej lodi
Nové technické objavy
Prítomný jednoduchý čas – 3. osoba jednot.č

Ovládať názvy nových technických objavov
Používať aktívne slovnú zásobu

Svet okolo mňa
Prírodoveda

Športové súťaže a hry
Ďalšie záujmové činnosti
Komiks
Frázy: I like.../ I don'tlike...

Vedieť správne identifikovať športové súťaže
a hry
Aktívne používať slovnú zásobu v konverzácii
Dokáže vyjadriť čo má rád/ nemá rád

Stravovanie
Prírodoveda
Telesná výchova
Voľný čas

6.Winter holiday
Zimné prázdniny

O dvanástich
mesiačikoch
9. At thecarnival
Na karnevale
10.Superstar
Superstar

11.In space
Vo vesmíre
12. Challengeday
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13. In the country
Na vidieku
14. Thenational park
Národný park
15. Ourworld
Náš svet
16. Puss in boots
Kocúr v čižmách

Život na vidieku
Druhy pestovanej zeleniny a ovocné stromy
Slovná zásoba: jedlo
Väzba thereis/ there are , otázky a odpovede
Ďalšie tvary množného čísla podst.mien
Poznávanie prírody a jej ochrana
Ako separovať odpad
Pravidlá správania sa v národnom parku
Komiks
Vyjadrenie príkazov a zákazov
Historické pamiatky v Londýne
Ako sa pýtať na cestu
Utvrdenie gramatických javov z predošlých
lekcií
Rozprávka „Kocúr v čižmách“ – komiks
Zopakovanie slovnej zásoby a gramatických
javov z predošlých lekcií

Vie správne zachytiť špecifickú informáciu
z počutého textu
Aktívne používať slovnú zásobu v konverzácii

Prírodoveda
Vlastiveda
Výtvarná výchova
Stravovanie

Žiak dokáže vyjadriť príkazy a zákazy
Aktívne ovládať slovnú zásobu

Vlastiveda
Prírodoveda
Environmentálna
výchova

Vedieť správne identifikovať historické
pamiatky v Londýne
Žiak sa dokáže opýtať na cestu

Vlastiveda
Informatická výchova

Žiak dokáže správne identifikovať špecifické
informácie z počutého textu
Vedieť aktívne používať slovnú zásobu
a frázy

Svet okolo mňa
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Prvouka
Časový rozsah vyučovania:

1. ročník – 1hodina týždenne ( 1+0)
2. ročník – 2 hodiny týždenne ( 2+0)

Učebné osnovy Prvouky v 1. a 2. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre
Prvouku v 1. a 2.ročníku.

Učebné zdroje
1.ročník a 2.ročník–učebnica prvouky, pracovné listy, časopis Vrabček a iné vhodné
časopisy, encyklopédie, rôzne texty, obrázky, stavebnice, modely, multimediálne zdroje, využitie IKT.
Hodnotenie predmetu
Podstatou kontroly a hodnotenia je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností a postojov žiaka
podľa cieľa výučby. Je to súbor činností, ktoré vykonávajú súčasne žiak aj učiteľ. Žiak zapájaný do
hodnotenia sa stáva viac subjektom ako objektom ( úlohy na sebareflexiu, sebakontrolu,
sebahodnotenie ). Je zamerané na poskytovanie spätnej väzby a odkrývanie možností ďalšieho
zlepšovania. Ide o rozvoj hodnotenia ako personálnej kompetencie žiaka. Žiak vie hodnotiť seba, svet,
prijať hodnotenie iných. Veku primerane vie prezentovať nadobudnuté vedomosti v ročníkovom
projekte. Používa sa: priebežné hodnotenie práce na hodine – slovný komentár pri čiastkových
úlohách, motivačné pečiatky v pracovných listoch a v žiackej knihe.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.
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Prírodoveda
Časový rozsah vyučovania:

3. ročník – 2 hodiny týždenne ( 1+1)
4. ročník – 2 hodiny týždenne ( 2+0)

Učebné osnovy Prírodovedy v 3. a 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre
Prírodovedu v 3. a 4.ročníku.
Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete prírodoveda v 3.
ročníku bude meniť kvalitu výkonuv oblasti tvorby vlastných záverov, rozvíjania
komunikačných a prezentačných zručností a dá priestor na bádateľské činnosti žiakov ako aj
zvyšovanie environmentálneho povedomia žiaka.

Učebné zdroje
3.ročník a 4.ročník–pracovná učebnica prírodovedy, pracovné listy, detské časopisy, encyklopédie,
rôzne texty, obrázky, stavebnice, modely, multimediálne zdroje, využitie IKT.
Hodnotenie predmetu
Podstatou kontroly a hodnotenia je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností a postojov žiaka
podľa cieľa výučby. Je to súbor činností, ktoré vykonávajú súčasne žiak aj učiteľ. Žiak zapájaný do
hodnotenia sa stáva viac subjektom ako objektom ( úlohy na sebareflexiu, sebakontrolu,
sebahodnotenie ). Je zamerané na poskytovanie spätnej väzby a odkrývanie možností ďalšieho
zlepšovania. Ide o rozvoj hodnotenia ako personálnej kompetencie žiaka. Žiak vie hodnotiť seba, svet,
prijať hodnotenie iných.Veku primerane vie prezentovať nadobudnuté vedomosti v ročníkovom
projekte. Používa sa: priebežné hodnotenie práce na hodine – slovný komentár pri čiastkových
úlohách, motivačné pečiatky v pracovných listoch a v žiackej knihe.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.
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PRÍRODOVEDA: 3. ročník

Tematický
celok

Špecifický výkon









vedieť vysvetliť následky urbanizácie pre človeka
skúmať rozdiel medzi monokultúrou a prirodzeným lesom
poznať vplyvy odlesňovania na životné prostredie pozorovaním zvetrávania
nechránenej pôdy
poznať vplyv výrubu stromov pri výstavbe budov
uvedomoiť si význam rozkladu organického odpadu
poznať význam mŕtveho dreva pre les
poznať spôsoby ochrany pôdy ako obnoviteľného zdroja

Živočíchy




poznať rôzne ekosystémy na Zemi
skúmať ekosystémy v okolí obce

Neživá
príroda







poznať zloženie vzduchu
uvedomiť si škodlivosť vzduchu obsahujúce jedovaté látky pre zdravie človeka
poznať vplyv elektromagnetického smogu pre zdravie človeka
poznať vplyv globálneho otepľovani
na základe pokusov vedieť vysvetliť skleníkový efekt a vplyv kyslých dažďov
a vedieť navrhnúť možnosti zlepšovani
poznať príčony úbytku ozónovej vrstvy
vedieť vymenovať obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje
vysvetliť význam využívania obnoviteľných zdrojov pre budúce generácie

Rastliny a
huby
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Vlastiveda
Časový rozsah vyučovania:

3. ročník – 1 hodina týždenne (1+0)
4. ročník – 2 hodiny týždenne (2+0)

Učebné osnovy Vlastivedy v 3. a 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre
Vlastivedu v 3. a 4.ročníku.
Učebné zdroje
3.ročník a 4.ročník–učebnica vlastivedy, pracovné listy, vhodnéčasopisy, encyklopédie, rôzne texty,
obrázky, multimediálne zdroje, využitie IKT.
Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.

Etická výchova
Časový rozsah vyučovania:

1. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)
2. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)
3. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)
4. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)

Učebné osnovy Etická výchova v 1. až 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP
pre Etickú výchovu v 1. až 4.ročníku.
Učebné zdroje
1.ročník až 4.ročník– pracovné učebnice, pracovné listy, multimediálne zdroje, využitie IKT.
Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.

Náboženská výchova (katolícka)
Časový rozsah vyučovania:

1. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)
2. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)
3. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)
4. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)

Učebné osnovy Náboženská výchova v 1. až 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom
ŠVP pre Náboženskú výchovu v 1. až 4.ročníku.
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Učebné zdroje
Sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra,odborné časopisy, náučné
slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. Učiteľ má k dispozícií metodický
materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva vydanú Katolíckym pedagogickým a
katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi.
1.roč.
Metodická příručka katolického náboženství pre prvý ročník základných škôl „Cesta lásky“, vydanú
Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spišske jNovej Vsi. Metodická príručka
obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy.Rámcové učebné
osnovy predmetu náboženstvo/náboženská, ktoré schválila Konferencia biskupov Slovenska dňa 30.
októbra 2008 na svojom plenárnom zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a
Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.
2.roč.
Metodická príručkakatolíckeho náboženství pre druhý ročník základných škôl „Cesta dôvery“ a prac.
listy, Spišská Nová Ves: KPKC, 2009Rámcové učebné osnovy predmetu náboženstvo/náboženská,
ktoré schválila Konferencia biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 na svojom plenárnom zasadnutí
na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.
3.roč.
Metodická príručkakatolíckeho náboženství pre 3. roč. ZŠ „Cesta viery“, vydanú Katolíckym
pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v SNV. Metodická príručka obsahuje metodicky
spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy.Rámcové učebné osnovy predmetu
náboženstvo/náboženská, ktoré schválila Konferencia biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 na
svojom plenárnom zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou
4.roč.
Metodická příručka katolického náboženství pre 4. roč. ZŠ „Poznávanie nádeje“, vydanú Katolíckym
pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v SNV. Metodická príručka obsahuje metodicky
spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy.Rámcové učebné osnovy predmetu
náboženstvo/náboženská, ktoré schválila Konferencia biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 na
svojom plenárnom zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou

Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.

Matematika

Časový rozsah vyučovania:

1. ročník – 4 hodiny týždenne ( 4+0)
2. ročník – 4 hodiny týždenne ( 4+0)
3. ročník – 4 hodiny týždenne ( 4+0)
4. ročník – 4 hodiny týždenne ( 4+0)

Učebné osnovy Matematiky v 1. až 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre
Matematiku v 1. až 4.ročníku.
Učebné zdroje
Učebnice matematiky, zbierky úloh, pracovné zošity matematiky, pracovná učebnica pre 4.roč.
Finančná gramotnosť, spolu s bežnými školskými zošitmi sú dôležitými prostriedkami práce na
vyučovacích hodinách, pri plnení domácich úloh a príprave na vyučovanie. Účinnými prostriedkami
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pre pochopenie matematického učiva sú učebné pomôcky. Zdrojom informácií sú aj iné materiálnotechnické a didaktické prostriedky, časopisy, IKT, nápovedné obrázky, manipulačné pomôcky
(počítadlá, čísla, peniaze, kocky, dominové karty, geometrické tvary a útvary...) a iné.
Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011

Informatická výchova

Časový rozsah vyučovania: 3. ročník – 1 hodina týždenne (1+0)
4. ročník – 1 hodina týždenne (1+0)

Učebné osnovy Informatickej výchovy v 3. až 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím
štandardom ŠVP pre Informatickú výchovu v 3. až 4.ročníku.
Učebné zdroje
Učebnice INV, program Skicár, odborné časopisy a literatúra pre učiteľov, internet, výučbové
programy, detské počítačové hry, edukačný softvér
Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011
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Pracovnévyučovanie

Časový rozsah vyučovania:

3. ročník – 1 hodina týždenne (1+0)
4. ročník – 1 hodina týždenne (1+0)

Učebné osnovy Pracovného vyučovania v 3. až 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím
štandardom ŠVP pre Pracovné vyučovanie v 3. až 4.ročníku.
Učebné zdroje
Internet, obrazové materiály, fotodokumentácia,encyklopédie,
odborná
materiálno-technické a didaktické prostriedky, exkurzie, vychádzky a pod.

literatúra, časopisy,

Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.

Výtvarná výchova
Časový rozsah vyučovania:

1. ročník – 2 hodiny týždenne ( 2+0)
2. ročník – 2 hodiny týždenne ( 2+0)
3. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)
4. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)

Učebné osnovy Výtvarnej výchovy v 1. až 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom
ŠVP pre Výtvarnú výchovu v 1. až 4.ročníku.
Učebné zdroje
Edukačné DVD, učebnice VYV,knihy, časopisy, výstavy, detské ilustrácie, IKT, internet.

Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.
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Hudobná výchova

Časový rozsah vyučovania:

1. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)
2. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)
3. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)
4. ročník – 1 hodina týždenne ( 1+0)

Učebné osnovy Hudobnej výchovy v 1. až 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom
ŠVP pre Hudobnú výchovu v 1. až 4.ročníku.
Učebné zdroje
Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno – technické
a didaktické prostriedky a pod.
Učebnice:
Hudovné CD Jano Pavelčák deťom 1.-4.roč.
Pavelčák -Počúvanie hudby 1.-4.roč.
Učebnica HUV pre 1.roč.Ľ.Kopinová, Terézia Ružičková, Viera Damboráková
Učebnica HUV pre 2.roč. PhDr.EvaLangsteinová,CSc., doc. Mgr. Belo Felix
Učebnica HUV pre 3.roč. PhDr.EvaLangsteinová,CSc., doc. Mgr. Belo Felix
Učrbnica HUV pre 4.roč. PhDr.EvaLangsteinová,CSc., doc. Mgr. Belo Felix
Hudobné CD Škola hrou 1.-6. Vydavateľstvo VRANA, s.r.o.
Internetové stránky ( všetky ročníky primárneho vzdelávania):
www.infovek.sk
www.zborovna.sk
www.pavelcakovci.sk
www.spev.sk
www.mp3.com
music.box.sk
projekty.infovek.sk
music.easyedu.eu (zábavná hudba pre deti)
www.musicstyle.sk
pesnicky.orava.sk
Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.
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Telesná výchova
Časový rozsah vyučovania: 1. ročník – 2 hodiny týždenne ( 2+1)
2. ročník – 2 hodiny týždenne ( 2+1)
3. ročník – 2 hodiny týždenne ( 2+1)
4. ročník – 2 hodiny týždenne ( 2+1)
Učebné osnovy Telesnej výchovy v 1. až 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom
ŠVP pre Telesnú výchovu v 1. až 4.ročníku.Posilnením o jednu hodinu týždenne v každom
ročníku bude plniť nasledovné špecifické ciele:
Základy tenisu, bedbintonu a florbalu ktoré sú súčasťou obsahu TEV sú rozpracované nižšie.
Učebné zdroje
PhDr. Jozef Sivák, PaeDr. Soňa Kršjaková, PaeDr. Peter Sokol: Metodická príručka ku
vzdelávaciemu štandardu z TV pre 1. stupeň ZŠ ( BA 2001 )
Kasa Július: Pohybové predpoklady a ich diagnostika( BA, UK 2006 )
Zaťková Viera: Základné herné činnosti ( BA, UK 2006 )
Blahútová Anna: Športy v prírode ako prostriedok harmonického rozvoja žiakov ZŠ
( BA 2006 )
Rais Dušan: Edukácia aerobných pohybových programov vo výučbe TV
Športové encyklopédie a iné texty, nápovedné obrázky, manipulačné pomôcky, IKT , ktoré
sú
aplikovateľné v rámci predmetu, iné materiálno – technické a didaktické prostriedky.
Metodický materiál TENIS v základnom učive TV na prvom stupni ZŠ – Slovenský Tenisový Zväz
Metodický materiál Začni s BEDBINTONOM

Hodnotenie predmetu:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ schválených MŠ SR č.22/2011.
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Tematický celok

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Základy tenisu

Získať základné tenisové zručnosti
- Vedieť hádzať a chytať tenisovú loptičku
- Vedieť odrážať a hádzať a chytať tenisovú loptu
- Vedieť pracovať s tenisovou raketou
- Vedieť odbíjať loptičku na rakete o zem
- Vedieť odbíjať loptičku na rakete o stenu
- Vedieť vyhodiť a chytiť tenisovú loptičku kolmo
nad hlavu (podanie)

Ukázať základné pohybové zručnosti pri
hádzaní a chytaní tenisovej loptičky
Uplatniť prvky tenisu pri samostatnom hádzaní
a chytaní odrazenej loptičky od zeme, od steny,
nosenie loptičky na tenisovej rakete, odrážanie
loptičky o zem, vyhodením nad hlavu a
chytaním

Základy bedbintonu

-pohybové cvičenia
-cvičenia zamerané na bedmintonovú techniku
-zábavné a súťažné aktivity

-vedieť správne držať raketu
-Forhedové a bekendové odrážanie
balóna,košíka
-vedieť sa uvolnene natiahnuť za balónom,
košíkom,práca nôh
-Práca nôh krok,sun.krok
- hra vo dvojici
- hra cez sieť
- Vedieť sa na ihrisku rýchlo a účinne
pohybovať
- Vedieť si pokryť loptičku
- Vedieť prihrať a spracovať prihrávku
- Vedieť zmiasť súpera
- Vedieť presne strieľať
- Byť odvážny a kreaqtívny
- Hrať v tíme
- Byť trpezlivý
- Komunikovať so spoluhráčom –
verbálne aj neverbálne

Florbal

-

ponúknuť sa na prihrávku hráčovi, ktorý
má loptičku
Nájsť si na hernej plohe voľný priestor na
prihrávku
Vedenie loptičky hokejhou
Pokryť si loptičku a bežať sám
Driblovať s loptičkou
Zmeniť pozíciu hráča s loptičkou
Presné prihrávky
Streľba na bránku
Prechod do útoku
Čítanie hry
Herné myslenie
Mať prehľad čo sa na ihrisku deje

Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
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