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Záznamy o reevidovaní ŠkVP 
 

reevidované dňa platnosť ŠkVP 

od 

obsah reevidovania 

(zmeny, úpravy, doplnenia) 

September 2009 04.09. 2009 Doplnemie: 

Na škole sa vyučujú tri jazyky: anglický, nemecký 

a ruský. 

September 2009 04.09. 2009 Doplnenie: 

Učebné osnovy povinných predmetov 

štvorročného gymnázia: 

 2. cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, 

ruský jazyk) 

September 2009 04.09. 2009 Doplnenie: 

Podľa aprobácie majú štyria cudzí jazyk (dvaja 

NEJ, dvaja ANJ, jeden RJN) 
September 2009 04.09. 2009 Zmena: 

Koordinátorom pre environmentálnu výchovu sa 

stala vyučujúca biológie. 
September 2009 04.09. 2009 Zmena: 

Koordinátor prevencie je vyučujúca občianskej 

náuky. 
September 2009 04.09. 2009 Zmena: 

Predmet etická výchova sa v školskom roku 

2009/2010 nevyučuje. 

September 2009 04.09. 2009 Doplnenie: 

Škola sa zapojila do projektu: Moderná škola 

September 2009 04.09. 2009 Doplnenie: 

Vyučujúce fyziky a biológie sa zapojili do 

projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na 

stredných školách 

September 2009 04.09. 2009 Zmena: 

Šk.rok 2009/2010 učebný plán upravený na 

študijný odbor gymnázium 7902 5 

Jún 2010 04.09. 2009 Doplnenie: Od apríla 2010 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, mediálna 

výchova, osobný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti, ochrana života a zdravia, 

environmentálna výchova 

Jún 2010 04.09. 2009 Zmena a doplnenie: 

Školský učebný plán, zmena pre I. a II. ročník 

a doplnenie pre III. ročník 

Október 2010 04.09. 2009 Zmena: 

Predmet etická výchova sa v školskom roku 

2010/2011vyučuje v prvom a druhom ročníku. 
Október 2010 04.09. 2009 Zmena: 

Podľa aprobácie majú dvaja slovenský jazyk 

Október 2010 04.09. 2009 Doplnenie: 

Nová prierezová téma: regionálna výchova 

a tradičná ľudová kultúra 



 

Október 2010 04.09. 2009 Doplnenie: 

Učebné osnovy nepovinných predmetov 

štvorročného gymnázia: 

Cvičenia v nemeckom jazyku a Pohybové hry 

Jún 2011  04.09. 2009 Zmena a doplnenie: 

Školský učebný plán, zmena pre I., II. a III.  ročník 

a doplnenie pre IV. ročník 
Jún 2011 04.09. 2009 Doplnenie: 

Metodický pokyn č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl, Platnosť od 1. 

mája 2011. 

Október 2011 04.09. 2009 Zmena:  

Predmet Cvičenia v nemeckom jazyku sa 

v školskom roku 2011/2012 nevyučuje. 

Voliteľné predmety Právna náuka a Psychológia sa 

v školskom roku 2011/2012 nevyučujú.  

Jún 2012 04.09. 2009 Doplnenie a zmena:  

Školský učebný plán, zmena pre I., II., III. a IV. 

ročník 

Jún 2012 04.09. 2009 Zmena: 

Predmet Etická výchova sa v školskom roku 

2012/2013 nevučuje. 

Jún 2012 04.09. 2009 Doplnenie: 

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na 

obdobie rokov 2012 – 2016 a Akčný plán pre 

plnenie úloh vyplývajúcich z tejto stratégie na rok 

2012.  

Národný štandart finančnej gramotnosti 
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1 Základné údaje o  štúdiu  

1.1 Názov ŠVP
1
 Gymnázium 

1.2 Názov ŠkVP
2
 7902 5 gymnázium            7902 J gymnázium od 01.09. 2012 

1.3 Stupeň vzdelania 
Stredné (všeobecné) vzdelanie s maturitou (gymnázium) – 

ISCED 3A
3
 

1.4 Dĺžka štúdia 4 roky 

1.5 Forma štúdia Denná 

1.6 Vyučovací jazyk Slovenský 

1.7 

Doklad 

o dosiahnutom 

vzdelaní 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

1.8 
Dátum platnosti 

ŠkVP 
Od 1. septembra 2008 

1.9 
Miesto vydania 

ŠkVP 
Gymnázium v Turzovke 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ŠVP – Štátny vzdelávací program 

 
2
 ŠkVP – Školský vzdelávací program 

 
3
 ISCED – International Standard Classification of Education  
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2 Charakterist ika školy  

 

2.1 Základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy: Gymnázium 

2.  Adresa školy: Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka 

3.  Telefónne čísla školy: 

 +421414353633 - riaditeľ školy  

 +421414333668 - tajomníčka, vedúca jedálne  

 +421414333669 - zborovňa 

4.  Internetová a emailová adresa školy: 

 a) internetová adresa: http://gturzovka.edupage.org 

 b) emailová adresa: gymtu@stonline.sk 

5.  Zriaďovateľ školy: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

6.  Vedúci zamestnanci školy a ich funkcia: 

 a) riaditeľ školy: Mgr. Eva Lejtrichová 

 b) zástupca riaditeľa:  Mgr. Ján Dočár do 31.7.2012 

Mgr. Danka Struharňanská od 1.8.2012 

 

2.2 Predstavenie školy 

2.2.1 Veľkosť školy 

Škola má 8 tried, dve triedy v každom ročníku. Kapacita je 240 žiakov. Je úplna. 

 

2.2.2 Charakteristika žiakov 

V škole prevládajú dochádzajúci žiaci a práve vyhovujúcim spojom je prispôsobený režim. 

Niektorým žiakom trvá dochádzka aj 2 hodiny (hodina spojom a ešte hodina peši). Spádová 

oblasť dochádzania žiakov do školy nie je určená, študujú v nej uchádzači najčastejšie od Čadce 

po Makov. Najviac žiakov je z Turzovky.  

Skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 
Doteraz sme mali len jedného žiaka – vozíčkára, ktorý zvládal všetky nároky, ktoré boli naň 

kladené.  

 

2.2.3 Charakteristika pedagogického zboru 

Priemerný počet učiteľov potrebných vzhľadom na veľkosť školy podľa niekedy stanoveného 

koeficientu je 16, počet mierne kolíše. Všetci vyučujúci majú potrebnú odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť. Všetci majú 5 a viacročnú pedagogickú prax. Vzhľadom na malý počet vyučujúcich 

dochádza ku kumulácii niektorých funkcií (výchovný poradca a protidrogový koordinátor). 

Škola nemá psychológa, problémy rieši výchovný poradca v spolupráci s Centrom pedagogicko 

mailto:gymtu@stonline.sk
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– psychologického poradenstva a prevencie v Čadci ale aj ďalšími orgánmi. Každoročne 

vypracováva plán výchovného pôsobenia, zabezpečuje jeho plnenie a na záver školského roku 

vyhodnocuje jeho plnenie. Predsedovia predmetových komisií účinne spolupracujú s vedením 

školy pri príprave a vyhodnocovaní školského programu. Podľa aprobácie majú piati cudzí jazyk 

(dvaja NEJ, dvaja ANJ, jeden RUJ ), traja SJL, jeden DEJ, štyria GEO, štyria  MAT, jeden FYZ, 

dvaja CHE, jeden BIO, jeden OBN, dvaja INF a jeden TSV. Z toho vyplýva, že vo väčšine 

prípadov sa dá zabezpečiť odborné suplovanie. 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov prebieha v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR a zameriava sa najmä na 

reformu školskej sústavy. Jeden sa zúčastňuje vzdelávania vedúcich pedagogických 

pracovníkov, jeden si rozširuje aprobáciu o NAS. Celý pedagogický zbor má certifikátmi 

podložené vzdelávanie v oblasti IKT. Všetci vyučujúci sa zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní 

učiteľov vo svojich predmetoch. Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF 

„Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania 

štúdia na stredných školách“, ktorého cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií 

hodnotenia sumatívneho hodnotenia žiakov.  Od roku 2010 sa pedagogický zamestnanci 

zapájajú do viacerých aktualizačných a špecializačných vzdelávaní v súlade so zákonom 

390/2011, ktorý dopĺňa zákon 317/2009 Zákon o pedagogických zamestnancoch. 

Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 

jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

 Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

 Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny 

učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba 

pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: 

videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

 Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

 

2.2.4 Organizácia prijímacieho konania  

 

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka na základe:  

 Celkového prospechu 

 Výsledku z celoštátneho testovania deviatakov MONITOR 

 Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na www.gturzovka.edupage.org 

 Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania školského 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú.  
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 Do celkového súčtu bodov sa uchádzačom pripočítavajú body za umiestnenie  

      v matematických, recitačných súťažiach a predmetových olympiádach. 

 

Pre šk. rok 2013/2014 platia nové kritéria:  

 

PODMIENKY PRIJATIA A KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA 

odbor 7902 J gymnázium 

 

 

V súlade s ustanovením zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. 

o stredných školách riaditeľka školy stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka 

študijného odboru 7902 J gymnázium - 4-ročné štúdium v šk. rok 2013/2014. 

 

Informácie pre uchádzačov: 

 prihlásiť sa môže každý žiak v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

doručovacia adresa: Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka,  

 pre prijatie uchádzačov o štúdium je rozhodujúci prospech žiakov dosiahnutý v ZŠ 

(vstupné body) a výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka zo SLJ a MAT v 

roku 2013 (Testovanie 9) podľa prihlášky na štúdium doručenej do školy v stanovenom 

termíne, 

 školský vzdelávací program umožňuje žiakom štúdium s rozšíreným vyučovaním 

informatiky, cudzieho jazyka, biológie, chémie, geografie, dejepisu, občianskej náuky, 

fyziky a matematiky. 

 

2.2.5 Organizácia maturitnej skúšky 

 

Maturitné skúšky sa organizujú v termíne určenom krajským školským úradom podľa platnej 

vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách. Spolupracujeme najmä s Gymnáziom Jozefa 

Miloslava Hurbana v Čadci, ale aj s ďalšími školami okresu najmä pri zabezpečovaní úplnosti 

maturitných komisií. Koordinátor v dostatočnom predstihu zabezpečuje harmonogram, ktorý sa 

dôsledne dodržuje. Mierne úpravy sa môžu urobiť aj pri kolízii po zistení termínov prijímacích 

skúšok v Českej republike. O výsledkoch skúšok sú maturanti priebežne informovaní aj na 

vývesnej tabuli a na internetovej stránke školy. Ústna časť internej časti maturitnej skúšky 

prebieha pred trojčlennou odbornou komisiou podľa časového harmonogramu. Maturitné 

zadania sú zostavované v súlade s platnou legislatívou. 

Od 1. septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a 

klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č. 318/2008Z. z. o 

ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011. 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a 

písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti 

maturitnej skúšky 

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej 

skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti  získa viac ako 33 % 

z celkového počtu bodov, alebo 

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa 

viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z 

celkového počtu bodov. 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnejskúšky a 

nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej 

časti maturitnej skúšky 
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a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac 

ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo 

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z 

celkového počtu bodov. 

V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky v predmetoch, 

ktoré majú externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ), alebo len EČ maturitnej 

skúšky platia nasledujúce informácie: 

1. Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na 

ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z 

EČ alebo PFIČ z týchto predmetov. 

2. Ak žiak neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu 

školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti 

skúšky z týchto predmetov. 

3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o 

opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť,resp. formu maturitnej 

skúšky chce opravovať. 

6. Riaditeľ školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS prostredníctvom 

informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi,ktorých bude v danom školskom 

roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky. 

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva: 

• Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na 

jednej úrovni. 

• Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky. 

 

2.2.6 Dlhodobé projekty 

 

Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca – škola spolupracuje s Gymnáziom Český 

Těšín v ČR a Siemianowa Wola v PR najmä na úseku environmentálnej výchovy, výmenných 

pobytov, poznávanie sa v rámci EU a pod. Škola nadviazala spoluprácu s PZ SR v Čadci 

a každoročne realizuje aktivity, na ktorých sa študenti oboznamujú s problematikou 

trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. V súčinnosti so záchrannou službou RESCUE SYSTÉM 

Žilina zabezpečuje škola získavanie vedomostí a zručností potrebných pri poskytovaní prvej 

pomoci. 

Projekt ,Šrodowisko naturalne ā młodziež“  s podtitulom  ,,Młodziež w dzialaniu“ je 

medzinárodný projekt krajín Slovenska, Čiech, Poľska a Litvy. Projekt sa nesie v znamení 

integrácie medzinárodných skupín žiakov prostredníctvom environmetntálnej výchovy 

a nosníkom realizácie je Wolínsky národný park. Projekt bol financovaný Európskou úniou.   

V spolupráci s agentúrou AMNESTI INTERNACIONAL vyvíjame aktivity stimulujúce výchove 

výchovu k multikultúrnej spoločnosti. Škola je zapojená do Národného programu prevencie 

HIV/AIDS na roky 2008-2011 , pomocou školských programov a besied realizujeme  aktivity 

zamerané na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania. V zmysle Národného 

programu prevencie obezity, schváleného vládou SR 9.1. 2008 škola organizuje krúžkovou 

formou voľno-časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu a umožňuje študentom voľné 

využívanie všetkých dostupných športovísk. 

Projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“. Cieľom je inovovať 

a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce 

v Modernej škole 21. Storočia a zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch 

ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich komjpetencií potrebných pre vedomostnú 

spoločnosť. 
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Cieľom projektu „Moderná škola“ je vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho 

programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na 

požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie. Špecifickými 

cieľmi projektu je tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu, využívajúceho nové formy 

a metódy výučby; zostavenie multimediálnej učebne; príprava pedagogických zamestnancov na 

implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského vzdelávacieho 

programu do vyučovacieho procesu.  

 

2.2.7 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Rada školy má v zmysle platnej vyhlášky a  zákona o štátnej a školskej samospráve11 členov, 

z toho 4 sú za zriaďovateľa, traja za rodičov, dvaja za pedagogických a jeden za 

nepedagogických zamestnancov, 1 zástupca študentov. Zasadá 3x do roka. Rokovania sa ako 

hosť vždy zúčastňuje riaditeľ školy. Združenie rodičov školy sa uskutočňuje vzhľadom na 

internetové možnosti informácie o študentoch dvakrát ročne, v prípade potreby sa môže zvolať aj 

viackrát.  So zariadeniami výchovného poradenstva škola spolupracuje na základe plánu 

výchovného pôsobenia. Škola každoročne umožňuje vyslaným zástupcom vysokých škôl 

prezentovať ponuky svojich vzdelávacích  programov a napomáha tak študentom pri 

rozhodovaní o svojom ďalšom profesijnom zameraní a výbere vhodnej vysokej školy. 

 

2.2.8 Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

  

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, 2 učebne výpočtovej techniky (16 

počítačov), chemické a fyzikálne laboratórium, plánujeme zriadiť odbornú učebňu s výpočtovou 

technikou, s notebookom pre učiteľa, dataprojektorom, minivežou, interaktívnou tabuľou, 

softvérovým vybavením a knižným fondom pre cudzie jazyky. Pribežne dopĺňame moderné 

učebné pomôcky a zariadenia. 

Tieto učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.  

Vybavenie kabinetov je nepostačujúce,  je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať 

za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. Od roku 1993 

boli z rozpočtu školy zakúpené učebné pomôcky iba v obmedzenom množstve. Situácia sa 

zlepšila s uzákonením nového modelu financovania a škole už zostávajú finančné prostriedky na 

obnovu. 

Pri obnove učebných pomôcok sú  ale len veľmi málo nápomocní aj rodičia (Ide o oblasť 

sociálne slabú).  

Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, potrebujeme doň investovať, podáme projekt na 

zrenovovanie ihriska po výstavbe kanalizácie. Taktiež je nutná oprava alebo výmena omietky 

v telocvični a pod. 

Škola má vypracovaný projekt materiálneho rozvoja, z ktorého časť – plynofikácia kotolne – už 

bola uskutočnená. Škola využíva aj teplo z Turzovskej drevárskej fabriky vykurovanej pilinami, 

teda prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. Vykurovanie bolo zabezpečené bezplatne a je 

o cca 10 percent lacnejšie ako vykurovanie plynom. V ďalšom kroku by mala nasledovať 

výmena okien, na čo je pripravená rozpočtová dokumentácia a škola čaká na investičné 

prostriedky z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.     

V školskom roku 2009/2010 prebehla rekonštrukcia školy: rekonštrukcia učebne fyziky, ktorá 

bola vybavená interaktívnou tabuľou. Tiež prebehla rekonštrukcia priestorov jedálne 

a rekonštrukcia strechy. V rámci projektu Moderná škola, bola škola vybavená troma 

interaktívnymi tabuľami, žiackymi netbookmi a didaktickými pomôckami pre jednotlivé 

predmety.  
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V školskom roku 2010/2011 prebehla nadstavba učebne matematiky a informatiky, vytvorila sa 

posilňovňa, prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení a boli vynovené triedy novým 

nábytkom.  

V školskom roku 2011/2012 prebehla rekonštrukcia telocvične. 

Podmienky sa zmenili vzhľadom k tomu, že sme sa zapojili do projektov, v ktorých sme boli 

úspešní.  

      

2.2.9 Škola ako životný priestor 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené 

a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, na modernizáciu sociálnych zariadení, 

ktoré sú vzhľadom na súčasné nároky v nevyhovujúcom stave. Škola má pripravený rozpočet na 

modernizáciu sociálneho zariadenia. Aktuálne informácie o aktivitách školy sú pravidelne 

zverejňované na informačných tabuliach a nástenkách a tiež aj na webovej stránke školy. Škola 

si zakladá na budovaní priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi 

a pedagógmi a aj medzi pedagógmi navzájom. V posledných 10 – 15 rokoch nedošlo zo strany 

študentov ani rodičov k sťažnostiam, čo svedčí o dobrej práci pedagógov. Jednou z hlavných 

úloh školy je byť službou verejnosti. Vyučujúci pripravujú so žiakmi tematické nástenky, 

plagáty. Aktuálne sa mení výzdoba školy. Žiaci sú na vyučovacích hodinách smerovaní ku 

kultivovaniu prostredia, v ktorom sa pohybujú, pretože ide o dôležitý aspekt psychohygieny. 

 

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

 

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia 

a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií zabezpečuje firma Livonec na 

profesionálnej úrovni. 

 

 

 

 

 

3  Charakterist ika školského vzdelávacieho 

systému  

 

3.1 Pedagogický princíp školy 

Naša škola umožní:  

 a) všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 

všeobecnovzdelávacích predmetoch. Našim cieľom je pripraviť do života tvorivých absolventov. 

 b) rozvoj kľúčových kompetencií, dá šancu každému študentovi, aby sa rozvíjal podľa 

svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech v ďalšom vzdelávaní alebo aj pri 

uplatňovaní sa v praxi.  

c) profilovať sa všetkým žiakom na základe záujmu a vybrať si zo širokej ponuky 

voliteľných predmetov. 
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d) nadviazať na tradíciu školy, ktorá smerovala k vzdelávaniu žiakov v oblasti 

informačno – komunikačných technológií a k posilneniu prírodovedných predmetov na základe 

objednávky spoločnosti. 

 

Škola je službou verejnosti, smeruje k uspokojovaniu oprávnených nárokov a záujmov 

študentov, rodičov a štátu. 

Preto považujeme za potrebné: 

 a) venovať sústavnú pozornosť a pomoc študentskej samospráve tak, aby niesla časť   

zodpovednosti za výchovno-vzdelávacie výsledky. Triedni budú aktívne pomáhať triednym 

samosprávam aj pri organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí tak, aby podporili a dosiahli 

samostatnosť a zodpovednosť v konaní tried. Podiel študentov na zodpovednosti za svoje 

výchovno-vzdelávacie výsledky budeme považovať za rozhodujúce pri aktívnom podiele 

študentov na práci školy. 

  b) zintenzívňovať spoluprácu rodiny so školou, snažiť sa zainteresovať najmä rodičov 
pravidelnými týždennými inforáciami o prospechu a dochádzke na webovej stránke školy. 
Triedny musí mať prehľad o problémoch svojej triedy. 

c)  venovať mimoriadnu pozornosť kvalite vyučovania slovenského jazyka a literatúry a 

dejepisu ako zdroju národného povedomia. 

d)  rešpektovať oprávnené požiadavky študentov a rodičov, mať stále na mysli, že škola 

je službou verejnosti. 

e) klásť veľký dôraz hneď od začiatku na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie 

sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v  prvých týždňoch septembra. 

f) v spolupráci s metodickými centrami a pedagogicko-psychologickými poradňami 

zabezpečiť Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Čadci, aby sa 

študenti snažili o sebapoznanie. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje 

silné a svoje slabé stránky. 

g) viesť žiakov k tvorivému mysleniu a kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, 

komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať. 

h) výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorá od nich 

vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť 

človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného 

sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 

i) dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT a aspoň jedného cudzieho jazyka tak, 

aby boli v živote a ďalšom štúdiu sebestační. 

j) zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti 

školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, 

k) formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a hodnotové orientácie, 

l) vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, 

m) v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne 

vyspelých a slobodných ľudí, 

n) zabezpečiť spôsobilosť vedieť riešiť problémy nielen v samotnom vzdelávaní ale aj 

v konkrétnom živote, 

o) formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a hodnotové orientácie, 

p) umožniť, aby každý študent mal možnosť zažiť v škole úspech, 

r)  umožniť,aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne 

použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli 

vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu,   

s)  klásť veľký dôraz na obsahové porozumenie textu a tvorivú prácu s ním, 

t) snažiť sa podľa možnosti školy výrazne podporovať talenty, osobnosť a záujmy 

každého študenta. 
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Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu a kritickému mysleniu, naučiť ich 

tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne 

sa vzdelávať, vedieť byť sám za seba zodpovedný a tiež aj samostatný. 

Ďalším cieľom je posilňovať úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast v zmysle 

platných zákonov, vyhlášok a nariadení. 

 

3.2 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

Hlavnými cieľmi gymnázia sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje 

tak, aby: 

- bol absolvent pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti, 

- získal nevyhnutný vzdelanostný základ na pokračovanie vo vzdelávaní a pre svoj osobný a 

  sociálny rozvoj. 

 

Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové kompetencie (spôsobilosti) v akademických 

oblastiach učenia sa tak, aby: 

-  si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich      

   schopností, potrieb a záujmov, 

- získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte 

   pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju v priebehu 

   kontinuálneho vzdelávania. 

 

Učitelia na dosiahnutie  týchto cieľov používajú učebné postupy a prístupy, ktoré 

podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia 

prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby. 

 

Ciele vyššieho sekundárneho – gymnaziálneho vzdelávania možno zoskupiť do štyroch 

kategórií: 

- personálne: maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie a stávanie sa 

  svojskou, samostatnou (nezávislou) a tvorivou osobnosťou, 

- sociálne: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, 

  upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností, 

- profesijno-orientačné: rozvinutie schopností k informovanému výberu svojho profesionálneho 

  smerovania, 

- všeobecnovzdelávacie: rozvinutie širokého kultúrneho (všeobecného, najmä vedeckého) 

  vzdelanostného základu pre celoživotné zveľaďovanie pri súbežnom pestovaní kreativity. 

 

Škola vzhľadom na podmienky a región dosahuje dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. 

Absolventi nemajú problémy s prijímacími pohovormi ani na také preferované školy ako je 

medicína prípadne právo. Študenti najviac maturujú z biológie a dejepisu, náuky o spoločnosti 

v menšej miere z matematiky a fyziky. Každoročne javia pomerne veľký záujem o štúdium 

medicíny a práva. Pomerne veľa študentov maturuje z informatiky a následne aj tento obor 

študuje. Na trhu práce vrátane úspešného štúdia sa presadzuje 94-96% absolventov. Tieto 

výsledky dosiahla škola pri zameraní jednej triedy na informatiku a druhej triedy bez zamerania. 

Aprobačné zloženie pedagogického zboru a tiež aj záujem študentov najviac vyhovuje zameraniu 

jednej triedy na biológiu – chémiu - informatiku  s posilneným vyučovaním prírodovedných 

predmetov. Druhá trieda bude zameraná na spoločensko-vedné predmety. V záujme dobrého 

zvládnutia IKT by obidve triedy mali posilnenú výučbu informatiky a v prípade záujmu aj 

programovanie formou krúžkov.  
 

Stupeň vzdelania: 3A 
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3.3 Profil absolventa 
 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný 

vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v 

spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať 

kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, 

osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, 

experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať 

ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo 

vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a 

sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, dobre ovládať jeden svetový 

jazyk, mať základy druhého svetového jazyka, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa 

porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít, pripravený uplatniť 

sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.   
  

Profil absolventa našej školy je založený na kľúčových kompetenciách (spôsobilostiach), ktoré 

sa rozvíjajú na sociokultúrnych obsahoch najmä súčasného vedného a technického vzdelávania. 

Predstavuje všeobecnú vzdelanosť (ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových 

postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, 

hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných 

a mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na spôsobilosti získané v priebehu 

predchádzajúcich stupňov, najmä nižšieho sekundárneho vzdelávania. 

 

Spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú 

uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas 

celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať 

(a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom 

a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, semiformálneho (osvetového, 

zamestnávateľského a  iného organizačného) vzdelávania ako aj  neinštitucionálneho  

vzdelávania.  

Jednotlivé kľúčové kompetencie (spôsobilosti) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj 

nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu 

vzdelávania a sebavzdelávania, t.j. kompletného vzdelávacieho programu a ďalších  

rozvíjajúcich aktivít, ktoré v rámci školy prebiehali.    

Spôsobilosti (kompetencie) sú koncipované ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný 

procesom ich rozvíjania.   

Žiak našej školy má na úrovni svojich možností rozvinuté tieto kľúčové kompetencie 

(spôsobilosti): 

 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja,  

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať,  

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti. 
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sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 

uplatnenia, 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,  

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti.    

 

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti 

vedy a techniky   

      -     používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných    

      situáciách,  

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  

- používa základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá  mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom  vie použiť získané operačné vedomosti  na úspešné riešenie problémov. 

 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- efektívne využíva informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, 

tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a 

riešení problémov reálneho života, 

- nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie 

v textovej aj grafickej podobe, 

- vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu 

a informačno-komunikačných technológií. 

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy   

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom 

a tvorivom myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a  využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

- poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovania úrovne ich rizika, 

- dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť  konflikty. 

 

kompetencie (spôsobilosti) občianske 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných, 

- je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti,  

- zainteresovane sleduje a posudzuje  udalosti a vývoj verejného života, zaujíma k nim    

      stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť  kvality životného prostredia. 
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kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

- reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

- na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami a potrebami, 

- efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže 

tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných  cieľov, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a  uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v interpersonálnych vzťahoch. 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení, 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach.  

 

      kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti   

- dokáže  inovovať  zaužívané postupy pri riešení úloh,  plánovať a riadiť nové projekty     

      so zámerom dosiahnuť ciele,  a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote.  

 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného  umenia, 

- dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie 

prostriedky, 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické  tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,  

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

3.4  Pedagogické stratégie 
 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, 

aktivitu, sebahodnotenie.  

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

V spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie poskytneme 

odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom 

a zamestnancom školy. 

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú 

zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký 

záujem. 

Škola je tiež zapojená do medzinárodného programu s obsahom poznávania spoločnosti, ľudí 

a prírody spolu s českou a poľskou školou. Pre zlepšenie práce na tomto úseku bude škola klásť 

väčší dôraz na poznávanie rastlín a živočíchov, čo je nutným predpokladom ich ochrany 

a dobrého vzťahu k nim. Pre zabezpečenie tohto cieľa organizovať v rámci laboratórnych prác 

z biológie exkurzie do blízkeho okolia školy tak, aby každý študent so zameraním na biológiu – 

chémiu poznal rastliny a živočíchy jednotlivých ekotopov. 
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Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek 

tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu 

a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným 

využívaním voľného času i vlastným príkladom. Na tomto úseku treba zlepšiť spoluprácu s 

rodičmi. 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými 

formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do 

maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé 

zvládanie učiva.  

 

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne 

hodnotenie žiakov, najmä slabšie prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 
Formy metódy vyučovania musia vychádzať z obsahu vyučovania, schopností študentov 

a materiálnych možností školy. Ako hlavné metódy využívať riešenie problémov, individuálny 

prístup, exkurzie zamerané najmä na spoznávanie a ochranu prírody, na vzbudzovanie národného 

povedomia a posilňovanie humanity, športové aktivity na fixáciu potreby športovať a športom 

prispievať k rozvoju svojho zdravia. V spolupráci s rodičmi sa snažiť odbúrať existujúcu 

antipatiu k športu vôbec. 

Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu a kritickému mysleniu, naučiť ich 

tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne 

sa vzdelávať. 
 

3.5  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 

Škola nemá vybudované materiálne a priestorové úpravy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami podľa kategórie, resp. otvorenosť školy pre žiakov. so zdravotným 

znevýhodnením, postupne bude potrebné vybudovať bezbariérový vchod, bezbariérové WC po 

jednom na poschodí pre chlapcov i dievčatá (rozpočet rekonštrukcie WC je spracovaný). Škola 

čaká na prostriedky od zriaďovateľa. 

Osobitnú pomoc si zasluhujú študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je pre nich 

zabezpečené v rámci krúžkovej činnosti doučovanie v jednotlivých predmetoch. 

V Turzovke ani blízkom okolí nie je inštitúcia s ktorou by sa dalo pravidelne spolupracovať na 

úseku zabezpečovania vzdelávania nadaných študentov. Zatiaľ prebieha len na úrovni krúžkovej 

činnosti, SOČ a predmetových olympiád. Všetky tieto činnosti sú zabezpečované internými 

učiteľmi. 

 

3.6  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

 zamestnancov 
 

 Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

pedagogických zamestnancov. 

 Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 

efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

 Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. 

triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 
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 Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba 

pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod. 

 Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

 Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií 

prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

3.7  Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach Gymnázia 

         v Turzovke 
Podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.0 je finančná gramotnosť 

definovaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 

vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. 

Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň 

zodpovednosti, súčasný žiak školy nebude vykazovať rovnaký stupeň znalostí v oblasti 

osobných financií ako starší, finančne gramotný dospelý. Finančne gramotní absolventi školy 

majú však vo všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií. Žiaci sú 

samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických finančných výzvach, 

zoči-voči ktorým sa môžu čas od času ocitnúť. 

Žiak školy získa nasledujúce kompetencie: 

- nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  

- poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

- naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  

- stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  

- rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  

- efektívne používať finančné služby,  

- plniť svoje finančné záväzky,  

- zveľaďovať a chrániť svoj majetok,  

- porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických 

potrieb jednotlivca a rodiny,  

- vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,  

- inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,  

- poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,  

- poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,  

- porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,  

- orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné 

finančné inštitúcie),  

- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva 

uplatňovať.  

 

Spôsob implementácie: 

Témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.0, ktoré sú zoradené do 

siedmych vybraných kategórií – Človek vo sfére peňazí; Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí; Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca; 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; Úver a dlh; Sporenie a investovanie; Riadenie rizika 

a poistenie sú implementované v rámci Školského vzdelávacieho programu školy a začlenené do 
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tématicko výchovno-vzdelávacích plánov predmetov občianska náuka, informatika a matematika 

( poznámka: Finančná gramotnosť pod označením FG).  

Obsah finančnej gramotnosti je súčasťou aj rozšírenej hodiny občianskej náuky. Učiteľ 

občianskej náuky absolvuje na rozšírenie poznatkov a vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti 

podľa ponuky vzdelávacie programy a školenia. 

Pri sprostredkúvaní informácií k vyššie uvedeným témam, ktoré sú rozpracované do 

celkových a čiastkových kompetencií  zachováva sa  vzťah k: 

- gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť vo vzťahu:  

-  fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,  

-  pochopeniu otázky bohatstva a chudoby,  

-  hodnotovej orientácii k peniazom,  

-  modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov,  

-  osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb.  

 

Na základe on-line dostupného portálu banka finančnej gramotnosti pedagógovia a žiaci 

získajú prístup k vzorovým on-line testom, priestor pre diskusné fórum. 

Vo vyučovacom procese sa využije i Slovník základných pojmov, ktorý obsahuje  výber 

kľúčovej terminológie. Vzhľadom na potrebu častej aktualizácie a dopĺňania základných pojmov 

je Slovník základných pojmov uvedený v prílohe Národného štandardu finančnej gramotnosti. 

 

Témy  

 

1. Človek vo sfére peňazí  

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Občianska náuka 

Téma: Problém vzácnosti 

 

Celková kompetencia:  Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí 

na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk 

zabezpečenia životných potrieb. 

 

Žiak vie: 

-osvojiť si trvalé životné hodnoty a vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako 

prostriedku ich zabezpečenia. 

- pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia. 

-osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby. 

- popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti.  

- osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Občianska náuka 

Témy:  Riadenie osobných financií 

 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných 

financiách.  

 

Žiak vie: 

-prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 
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-nájsť a vyhodnotiť informácie z rozmanitých zdrojov 

-kontrolovať osobné informácie 

-prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov.  

-vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach. 

-vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.  

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb –príjem a práca 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Občianska náuka 

Témy: Práca, Vzdelávanie, Vstup na trh práce 

 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

 

Žiak vie:  

-poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

-porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných ( ekonomických potrieb) 

jednotlivca a rodiny.  

-zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných potrieb. 

-identifikovať zdroje osobných príjmov 

-orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi.  

-opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.  

-poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti a inšpirovanie sa úspešnými 

osobnosťami a uplatňovanie ich postupov.  
 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

 
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Občianska náuka 

Témy: Riadenie osobných financií, Iné formy peňazí 

Celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 

hotovosti.  

 

Žiak vie: 

-vypracovať osobný finančný plán. 

-vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných záznamov.  

- popísať spôsob používania rôznych metód platenia.  

-uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní o nákupe.  

-zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

-uvedomiť si účel a dôležitosť poslednej vôle 

 

5. Úver a dlh  
 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

Predmet: Informatika 

Téma: Informácie okolo nás – číselná informácia: Funkcie 

 

Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie 

dlhu.  

 

Žiak vie: 
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-identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.  

-vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať oprávnenia žiadateľa o úver v 

súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. 

-opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením alebo ako ich zvládnuť.  

-mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov.  
 

6. Sporenie a investovanie  
 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Predmet: Matematika 

Téma: Elementy finančnej matematiky 

Celková kompetencia:  Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými 

cieľmi.  

 

Žiak vie: 

-diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.  

-vysvetliť, akým spôsobom investovanie buduje majetok a pomáha pri plnení finančných cieľov.  

-zhodnotiť investičné alternatívy  

-opísať spôsob nákupu a predaja investícií. 

-vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií. 

-vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.  

 

 

7. Riadenie rizika a poistenie  

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Občianska náuka 

Téma: Poisťovne a poistenie 

 
Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

 

Žiak vie: 

-pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vysvetliť základné metódy 

riadenia rizík. 

-zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny.  

-vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby.  

-vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením.  

- vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia.  

-charakterizovať zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

-vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti za 

spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. 
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4  Vnútorný systém kontroly a  hodnotenia  

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

4.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

      Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 

rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, 

ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

      Cieľom je zhodnotiť aj prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

 

Pri hodnotení sa používajú  kritériá a klasifikácia uvedené v tomto školskom 

vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje v súlade s Metodickým pokynom 4.8/2009-R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu 

10/2009-R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11/2009-R z 25.augusta 2009 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

      Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 

formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfolia.   
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných, zabezpečíme, aby každý študent mal možnosť ukázať svoje najlepšie schopnosti 

a tým stimulovať jeho rast. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, 

prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. 

      Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  
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Známka 

 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia referátu, 

odpoveď) 

 

Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

 Odpovedajúcemu bolo dobre rozumieť. 

 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby ani chyba v stavbe 

vety. 

 Dĺžka odpovede bola primeraná a mala spád. 

 Odpoveď bola výzvou k diskusii. 

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

 Odpovedajúcemu bolo dobre rozumieť. 

 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe 

vety. 

 Dĺžka odpovede bola primeraná a mala spád. 

 Odpoveď mohla byť výzvou k diskusii. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

 Odpovedajúcemu bolo niekedy zle rozumieť. 

 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 

 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 

 Slovná zásoba bola postačujúca. 

 Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 

 Dĺžka odpovede bola primeraná. 

 Odpoveď nebola výzvou k diskusii. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

 Odpovedajúcemu bolo zle rozumieť. 

 Prejav nebol presvedčivý. 

 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola 

nevýrazná. 

 Príklady boli nefunkčné. 

 Slovná zásoba bola malá. 

 Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 

 Dĺžka odpovede nezodpovedala téme. 

Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 

 Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 

 Odpoveď nebola presvedčivá ani zaujímavá. 

 Chýbala hlavná myšlienka. 

 Chýbali príklady. 

 Slovná zásoba bola veľmi malá. 

 Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola 

správna. 

 Dĺžka odpovede bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia 

nebol jasný. 
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      Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí. 

      Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe 

k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková 

správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy 

samostatného štúdia.  

 

Skupinová práca 

Stupnica hodnotenia: 1 – vždy, 2 – často, 3 – niekedy, 4 - zriedka   

(Prácu hodnotia: žiak, samotní žiaci, učiteľ, výsledky sa porovnajú) 

 

Skupinová práca 

A. Podiel na práci:  

1. Bez zaváhania sa zúčastňoval diskusií v skupine. 

2. Podieľal sa na práci skupiny aktívne. 

3. Svojou aktivitou rušil činnosť ostatných členov skupiny. 

4. Zúčastňoval sa skupinových aktivít. 

B. Dodržiavanie úlohy/témy: 

1. Dával pozor, počúval, o čom sa hovorí, sledoval, čo sa urobilo. 

2. Svojimi poznámkami sa usiloval udržiavať členov skupiny pri zadanej úlohe/téme.  

3. Nedodržiaval zadanú úlohu/tému, menil ju. 

4. Dodržiaval zadanú úlohu/tému. 

C. Navrhovanie užitočných nápadov a myšlienok: 

1. Predkladal dobré myšlienky a nápady, ktoré pomohli skupine. 

2. Predkladal konštruktívnu kritiku a komentár. 

3. Ovplyvňoval rozhodnutie skupiny a jej plány. 

4. Mal užitočné nápady. 

D. Hodnotenie práce skupiny: 

1. Vyjadroval sa pozitívne a povzbudzujúco o členoch skupiny. 

2. Pochválil členov skupiny za ich nápady. 

3. Vyjadroval sa znevažujúco a nepriateľsky o členoch skupiny. 

4. Pochválil za prácu iba niektorých členov skupiny. 

E. Spolupráca členov skupiny: 

1. Usiloval sa zapojiť členov skupiny do práce tak konštruktívnymi otázkami 

a vyzývaním k spolupráci. 

2. Snažil sa dosiahnuť konsenzus v skupine. 

3. Zaujímal sa o nápady ostatných členov skupiny. 

4. Usiloval sa zapojiť do spolupráce neaktívnych členov skupiny. 

F. Komunikácia v skupine: 

1. Rozprával jasne a zrozumiteľne. 

2. Vyjadroval svoje myšlienky jasne a efektívne. 

3. Komunikoval so všetkými členmi skupiny. 

4. Komunikoval iba s niektorými členmi skupiny. 
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G. Celkový dojem: 

1. Skupina mi pomohla pochopiť problém a spôsob jeho riešenia. 

2. Práca v skupine bola veľmi príjemná. 

3. Práca v skupine nebola pre mňa zaujímavá. 

 

      Pri hodnotení postupujeme podľa „Všeobecných kritérií hodnotenia ústneho prejavu“ a 

„Všeobecných kritérií hodnotenia spolupráce členov skupiny“, ktoré sú súčasťou Školského 

vzdelávacieho programu. 

 

      Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí. 

Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe 

k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková 

správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy 

samostatného štúdia.  

 

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

 

 

 

 

4.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

Plán vnútroškolskej kontroly vychádza vyplýva zo Zákona č. 164/2008 Z. z. z 1. 4. 2008 o 

kontrole v štátnej správe, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/ 

1996 Z. z., v znení zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský  zákon) , 

Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2012/2013. 

Vnútroškolská kontrola bude slúžiť predovšetkým na odstraňovanie nedostatkov pri 

plnení plánovaných úloh, ale aj ako podklad pre čiastkové i celkové hodnotenie práce 

jednotlivcov, zároveň bude ukazovateľom úspešnosti realizácie stanovených úloh. Vedúci 

zamestnanci vedú o vykonaných kontrolách písomný záznam.  

Cieľom vnútroškolskej kontroly je získavanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch 

práce pedagogických a ostatných zamestnancov školy a pri zistení nedostatkov prijatie opatrení, 

ktoré vedú k ich odstráneniu. Podkladom tohto plánu je plán kontrolnej činnosti riaditeľa 

a zástupcu riaditeľa školy.  

Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe:  

 Pozorovania (hospitácie) 

 Rozhovoru 

 Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy, 

úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.) 

 Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 

 Hodnotenia učiteľov žiakmi a prípadne aj rodičmi. 
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4.3 Hodnotenie školy 
 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, 

ako zvládajú požiadavky na nich kladené. A jednak aj 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 a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

 Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v štátnom vzdelávacom programe  

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení 

 

Pravidelne ročne budeme monitorovať a vyhodnocovať: 

 Podmienky na vzdelanie a ich zmeny od predchádzajúceho roku 

 Spokojnosť študentov s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klímu 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 študentov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov 

 Úspešnosť v prijímaní na vysoké školy 

  

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Rozhovory s rodičmi na rodičovkých združeniach  

 Analýza prijatých žiakov na vysokú školu 

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, vyhodnocovacie správy predsedov 

predmetových komisií  

 Depistáž o šikanovaní  

 Od školského roku 2012/2013 zavádzame dotazníkovú formu hodnotenia 
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5  Školský  učebný plán  
 

5.1 Rámcový učebný plán štvorročného gymnázia 
 

ISCED 3A Rámcový učebný plán pre gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským 

 

Štátny vzdelávací program    

Vzdelávacia oblasť  Predmet / ročník  1. 2. 3. 4. Spolu  

              

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a lit. 3  3  3  3  12 

prvý cudzí jazyk 4 4  4 4  16 

druhý cudzí jazyk 2  2  2  2  8 

  36 

Človek a príroda fyzika  2 2 1 0 5 

chémia  2 2 1 0 5 

biológia  2 3 1 0 6 

            16 

Človek a spoločnosť  dejepis  2  2 2  0 6 

geografia 1 2 1 0 4 

občianska náuka  0 0 2 1  3 

  13 

Človek a hodnoty  etická výchova/ 
náboženská výchova   

1 1 0 0 2 

    

psychosociálny tréning 0 0 0 1 1 

  3 

Matematika a práca 
s informáciami   

matematika 4 3 3 1  11 

informatika 1  1 1 0 3 

            14 

Umenie a kultúra  umenie a kultúra  1 1 1 1 4 

            4 

Zdravie a pohyb  telesná a športová 
výchova  

2 2 2 2 8 

          

  8 

Spolu – povinná časť   27 28 24 15 94 

  

Voliteľné hodiny    4  4 7 15 30 

Spolu : povinná  časť + 
voliteľné hodiny 

            

31 32 31 30 124 
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Poznámky: 

1. Športové triedy majú zvýšený počet hodín v každom ročníku o 3 vyučovacie hodiny na 

    predmet športová príprava. 

 

2. Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže 

    zaviesť iné organizačné formy vyučovania, napríklad blokové vyučovanie. 

 

3. Trieda sa môže deliť na skupiny v každom predmete podľa podmienok školy. 

 

4. Cudzie jazyky - vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, 

    ruský, španielsky a taliansky. Podľa potreby a možností školy aj ďalšie cudzie jazyky. 

 

5. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. 

 

6. Predmet umenie a kultúra možno v rámci potreby odučiť v dvojhodinových alebo väčších 

    blokoch. 

 

7. Pri vyučovaní predmetu na počítačoch triedu delíme na skupiny tak, aby pri jednom 

    počítači sedel jeden žiak. 

 

8. Psychosociálny tréning sa odporúča realizovať formou kurzu. 
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Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným štúdiom 

s vyučovacím jazykom slovenským platný od 1. septembra 2011 
 

Vzdelávacia oblasť 

 

Vyučovací predmet 

 

Počet hodín za 1. – 4. ročník 

 

Jazyk a komnikácia Slovenský jazyk a literatúra 12 

Prvý cudzí jazyk 16 

Druhý cudzí jazyk 8 

 36 

Človek a príroda Fyzika 5 

Chémia 5 

Biológia 6 

 16 

Človek a spoločnosť Dejepis 6 

Geografia 4 

Občianska náuka 3 

 13 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská  

výchova/náboženstv 

2 

 2 

Matematika a práca  

s informáciami 

Matematika 11 

Informatika 3 

 14 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 4 

 4 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova / 

športová výchova 

8 

 8 

Povinné hodiny spolu  93 

Voliteľné hodiny  31 

Počet hodín spolu  124 
 

Poznámky:  

1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší 

celkový počet hodín, najviac však 144. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 124, 

tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu 

hodín v normatíve finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z.z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre 

školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.  

2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v jednom ročníku nesmie byť vyšší ako 36. 

3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, 

podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole 

a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným 

vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 

4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka 

voliteľné hodiny. 

5. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie je 

povinné v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ďalej v predmetoch telesná 

a športová výchova, informatika, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk a na hodinách, ktoré 

majú charakter laboratórnych cvičení. 

6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť 

vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 
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7. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, 

španielsky a taliansky. Podľa potreby a možností školy aj ďalšie cudzie jazyky.  

8. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich 

môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie 

predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:  
a) Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu.  

b) Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane 

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných 

programov zavedených do vyučovacej praxe.  

c) Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných 

vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov.  

d) Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

9.   Poznámky pre športové gymnáziá:  

a)  Trieda sa na hodinách športovej prípravy delí podľa potreby.  

b)  Telesná a športová výchova sa vyučuje v rámci športovej prípravy.  

c)  Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 10-24 hodín týždenne podľa športových metodík. 

     Realizácia športovej prípravy je v kompetencii školy.  

10. V externej forme štúdia sa nevyučujú predmety telesná a športová výchova a etická 

      výchova/náboženská výchova.  

 

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod 

číslom 2011-7915/18752:1-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne 

vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. 
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5.2 Školský učebný plán štvorročného gymnázia 

 

Učebný plán 
Študijný odbor – zameranie: gymnázium 

Kód: 7902 5 

       

       

Školský vzdelávací program  

Vzdelávacia oblasť  Predmet / ročník  1. 2. 

        

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a lit. 4 4 

prvý cudzí jazyk 4 4  

druhý cudzí jazyk 3 3 

  

Človek a príroda fyzika  2 2 

chémia  2 2 

biológia  2 3 

        

Človek a spoločnosť  dejepis  3 2 

geografia 1 2 

občianská náuka  0 1 

  

Človek a hodnoty  etická výchova/ 
náboženská výchova   1 1 

psychosociálny 
tréning 

0 0 

  

Matematika a práca 
s informáciami   

matematika 4 4 

informatika 2 1 

   

Umenie a kultúra  umenie a kultúra  1 1 

        

Zdravie a pohyb  telesná a športová 
výchova  

2 2 

    

  

Spolu    31 32 
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Učebný plán 

Študijný odbor – zameranie: gymnázium 
s rozšíreným vyučovaním informatiky 

Kód: 7902 5  

       

Školský vzdelávací program  

Vzdelávacia oblasť  Predmet / ročník  1. 2. 

        

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a lit. 4 4 

prvý cudzí jazyk 4 4 

druhý cudzí jazyk 2 2 

  

Človek a príroda fyzika  2 2 

chémia  3 3 

biológia  3 3 

        

Človek a spoločnosť  dejepis  2 2 

geografia 1 2 

občianska náuka  0 0 

  

Človek a hodnoty  etická výchova/ 
náboženská výchova   

1 1 

psychosociálny 
tréning 

0 0 

  

Matematika a práca 
s informáciami   

matematika 4 4 

informatika 2 2 

   

Umenie a kultúra   
umenie a kultúra 1 1 

        

Zdravie a pohyb  telesná a športová 
výchova  

2 2 

    

  

Spolu    31 32 
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Poznámky k školskému učebnému plánu štvorročného gymnázia: 

 

1.1 Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže 

     zaviesť iné organizačné formy vyučovania, napríklad blokové vyučovanie. 

 

1.2 Na škole sa vyučujú tri jazyky: anglický, nemecký a ruský. 

 

1.3 Spôsob klasifikácie predmetu môže byť upravený po vydaní príslušných predpisov. 

 

1.4 Ponuka všetkých povinne voliteľných hodín sa v každom školskom roku na jeho začiatku 

môže podľa potrieb upraviť. 

 

1.5 Trieda bez rošírenia vyučovania informatiky 

V prvom ročníku boli posilnené predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Druhý cudzí 

jazyk, Dejepis, Informatika. 

V druhom ročníku boli posilnené predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Druhý cudzí 

jazyk, Občianska náuka,  Matematika. 

Trieda s rozšírením vyučovania informatiky 

V prvom ročníku boli posilnené predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Chémia, 

Biológia, Informatika. 

V druhom ročníku boli posilnené predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Chémia, 

Matematika, Informatika. 

Dané predmety boli posilnené hodinovou dotáciou na rozšírenie učiva, na precvičovanie 

učiva, upevnenie učiva a na vykonanie praktických cvičení. 
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Učebný plán 
Študijný odbor – zameranie: gymnázium 

Kód: 7902 5 

    

    

Školský vzdelávací program  

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 

         

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a lit. 4 4 3 

prvý cudzí jazyk 4 4 5 

druhý cudzí jazyk 2 3 2 

 

Človek a príroda fyzika  2 2 1 

chémia  3 2 1 

biológia  2 3 1 

      

Človek a spoločnosť  dejepis  2 2 2 

geografia 1 2 1 

občianská náuka  0 1 2 

  

Človek a hodnoty  etická výchova/ 
náboženská výchova   1 1 0 

psychosociálny 
tréning 

0 0 0 

  

Matematika a práca 
s informáciami   

matematika 5 3 3 

informatika 2 2 1 

  

Umenie a kultúra  umenie a kultúra  1 1 1 

       

Zdravie a pohyb  telesná a športová 
výchova  2 2 2 

   

Disponibilné hodiny    6 

Spolu    31 32 31 
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Poznámky k školskému učebnému plánu štvorročného gymnázia: 

 

1.1 Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže 

     zaviesť iné organizačné formy vyučovania, napríklad blokové vyučovanie. 

 

1.2       Na škole sa vyučujú tri jazyky: anglický, nemecký a ruský. 

 

1.3       Spôsob klasifikácie predmetu môže byť upravený po vydaní príslušných predpisov. 

 

1.4       Ponuka všetkých povinne voliteľných hodín sa v každom školskom roku na jeho začiatku  

            môže podľa potrieb upraviť. 

 

1.5       V prvom ročníku boli posilnené predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Chémia, 

            Matematika, Informatika. 

V druhom ročníku boli posilnené predmety: Slovenský jazyk a literatúra, druhý cudzí 

jazyk, občianska náuka,  informatika. 

V treťom ročníku boli posilnené predmety: prvý cudzí jazyk a 6 hodín je určených na 

voliteľné predmety.  

Dané predmety boli posilnené hodinovou dotáciou na rozšírenie učiva, na precvičovanie 

učiva, upevnenie učiva a na vykonanie praktických cvičení. 
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Učebný plán 
Študijný odbor – zameranie: gymnázium 

Kód: 7902 5 

 

Školský vzdelávací program  platný od 1. septembra 2011  

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet / ročník 1. 2. 3. 4.A 4.B 

           

Jazyk 
a komunikácia  

slovenský jazyk a lit. 3 3 3 4 3 

prvý cudzí jazyk 4 4 5 4 4 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 2 

   

Človek a príroda fyzika  2 2 1 2 2 

chémia  3 3 1 1 2 

biológia  3 3 1 0 0 

        

Človek 
a spoločnosť  

dejepis  2 2 2 1 1 

geografia 1 2 1 0 0 

občianská náuka  0 1 2 1 1 

    

Človek a hodnoty  etická výchova/ 
náboženská výchova 

1 1 0 0 0 

      

    

Matematika 
a práca 
s informáciami   

matematika 5 4 3 2 2 

informatika 2 2 1 2 2 

    

Umenie a kultúra  umenie a kultúra 1 1 1 1 1 

         

Zdravie a pohyb  telesná a športová 
výchova  2 2 2 2 2 

     

Disponibilné 
hodiny 

 
  6 8 8 

Spolu   31 32 31 30 30 
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Učebný plán 
Študijný odbor – zameranie: 7902 J gymnázium 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Podľa 

ŠVP 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a lit. 3 3 3 3 12 12 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 8 8 

literárny seminár 0 0 2 2 4  

konverzácia v maturitnom 

jazyku 

0 0 2 2 4  

  9 9 13 13   

Človek a príroda Fyzika 2 2 2 0 6 5 

Chémia 3 2 2 0 7 5 

Biológia 2 2 2 0 6 6 

  7 6 6    

Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 2 0 6 6 

Geografia 1 2 1 0 4 4 

občianska náuka 0 2 2 0 4 3 

  3 6 5    

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova 

1 1 0 0 2 2 

  1 1     

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 5 4 4 0 13 11 

Informatika 2 2 2 0 6 3 

projekty a prezentačné 

zručnosti 

0 0 0 1 1  

  7 6 6 1   

Umenie a kultúra umenie a kultúra 2 2 0 0 4 4 

  2 2     

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 3 2 2 2 9 8 

  3 2 2 2   

 

Disponibilné hodiny 

 0 0 0 12   

Spolu  32 32 32 28 124  

 

Učebný plán pre 1. ročník  2012/2013  

4. ročník + 4 hodiny 1. maturitný voliteľný predmet, 4 hodiny 2. maturitný  voliteľný predmet 

4. ročník + 2 voliteľné predmety  po 2 hodiny 
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Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Podľa 

ŠVP 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a lit. 3 3 3 3 12 12 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 8 8 

literárny seminár 0 0 2 2 4  

konverzácia v maturitnom 

jazyku 

0 0 2 2 4  

  9 9 13 13   

Človek a príroda Fyzika 2 2 2 0 6 5 

Chémia 3 2 2 0 7 5 

Biológia 3 2 2 0 7 6 

  8 6 6 0   

Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 2 0 6 6 

Geografia 1 2 1 0 4 4 

občianska náuka 0 2 1 1 4 3 

  3 6 4 1   

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova 

1 1 0 0 2 2 

  1 1     

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 5 4 4 0 13 11 

Informatika 2 2 2 0 6 3 

projekty a prezentačné 

zručnosti 

0 0 0 1 1  

  7 6 6 1   

Umenie a kultúra umenie a kultúra 1 1 1 1 4 4 

  1 1 1 1   

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 8 

  2 2 2 2   

 

Disponibilné hodiny 

 0 0 0 12   

Spolu  31 31 32 30 124  

 

Učebný plán pre 2. ročník od 2012/2013 

4. ročník + 4 hodiny 1. maturitný voliteľný predmet, 4 hodiny 2. maturitný  voliteľný predmet 

4. ročník + 2 voliteľné predmety  po 2 hodiny 
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Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Podľa 

ŠVP 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a lit. 3 3 3 3 12 12 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 8 8 

literárny seminár 0 0 2 2 4  

konverzácia v maturitnom 

jazyku 

0 0 2 2 4  

  9 9 13 13   

Človek a príroda Fyzika 2 2 2 0 6 5 

Chémia 3 3 2 0 8 5 

Biológia 3 3 1 0 7 6 

  8 8 5    

Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 2 0 6 6 

Geografia 1 2 1 0 4 4 

občianska náuka 0 1 2 1 4 3 

  3 5 5 1   

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova 

1 1 0 0 2 2 

  1 1     

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 5 4 4 0 13 11 

Informatika 2 2 2 0 6 3 

projekty a prezentačné 

zručnosti 

0 0 0 1 1  

  7 6 6 1   

Umenie a kultúra umenie a kultúra 1 1 0 2 4 4 

  1 1 0 2   

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 8 

  2 2 2 2   

 

Disponibilné hodiny 

 0 0 0 11   

Spolu  31 32 31 30 124  

 

Učebný plán pre 3. ročník 2012/2013 

4. ročník + 4 hodiny 1. maturitný voliteľný predmet, 4 hodiny 2. maturitný  voliteľný predmet 

4. ročník + 2 voliteľné predmety  po 2 hodiny 
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Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Podľa 

ŠVP 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a lit. 4 + 4 4 3 3 14+14 12 

prvý cudzí jazyk 4 + 4 4 5 4 17+17 16 

druhý cudzí jazyk 2 + 3 3 2 2 9 + 10 8 

literárny seminár 0 0 2 2 4 + 4  

konverzácia v maturitnom 

jazyku 

0 0 0 2 4  

  10+11 11 12 13   

Človek a príroda Fyzika 2 + 2 2 1 0 5 + 5 5 

Chémia 3 + 2 2 1 0 6 + 5 5 

Biológia 3 + 2 3 1 0 7 + 6 6 

  8 + 6 7 3    

Človek a spoločnosť Dejepis 2 + 3 2 2 0 6 + 7 6 

Geografia 1 + 1 2 1 0 4 + 4 4 

občianska náuka 0 1 2 0 3 + 3 3 

  3 + 4 5 5    

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova 

1 1 0 0 2 + 2 2 

  1 1 0 0   

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 + 4 3 3 2 12+ 12 11 

Informatika 2 + 2 2 1 0 5 + 5 3 

projekty a prezentačné 

zručnosti 

0 0 0 1 1  

  6 5 4 1   

Umenie a kultúra umenie a kultúra 1+1 1 1 1 4 + 4 4 

  1 1 1 1   

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 + 2 2 2 2 8 + 8 8 

  2 2 2 2   

 

Disponibilné hodiny 

 0 0 4 11   

Spolu  31 32 31 30 124  

 

Učebný plán pre 4. ročník 2012 / 2013 

4. ročník + 4 hodiny 1. maturitný voliteľný predmet, 4 hodiny 2. maturitný  voliteľný predmet 

4. ročník + 1 voliteľný predmet  po 2 hodiny, 1 voliteľný predmet po 1 hodine 
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Učebný plán pre šk. rok  2012/2013  

 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Podľa 

ŠVP 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a lit. 3 3 3 3   

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4   

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2   

literárny seminár 0 0 2 2   

konverzácia v maturitnom 

jazyku 

0 0 2 2   

  9 9 13 13   

Človek a príroda Fyzika 2 2 2 0   

Chémia 3 2 2 0   

Biológia 2 2 1 0   

  7 6 5    

Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 2 0   

Geografia 1 2 1 0   

občianska náuka 0 2 2 0   

  3 6 5    

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova 

1 1 0 0   

  1 1     

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 5 4 4 2   

Informatika 2 2 2 0   

projekty a prezentačné 

zručnosti 

0 0 0 1   

  7 6 6 3   

Umenie a kultúra umenie a kultúra 2 1 0 1   

  2 1 0 1   

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 3 2 2 2   

  3 2 2 2   

 

Disponibilné hodiny 

 0 0 0 11   

Spolu  32 31 31 30 124  

 

Učebný plán pre šk. rok  2012/2013  

4. ročník + 4 hodiny 1. maturitný voliteľný predmet, 4 hodiny 2. maturitný  voliteľný predmet 

4. ročník + 1 voliteľný predmet po 2 hodiny, 1 voliteľný predmet po 1 hodine 

 

Predmety etická výchova a náboženská sa neklasifikujú. 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

42 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Podľa 

ŠVP 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a lit. 3 3 3 3 12 12 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 8 8 

literárny seminár 0 0 2 2 4  
konverzácia 

v maturitnom jazyku 
0 0 2 2 4  

  9 9 13 13   

Človek a príroda fyzika 2 2 2 0 6 5 

chémia 3 2 2 0 7 5 

biológia 2 3 2 0 7 6 

  7 7 6    

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 2 2 2 0 6 6 

geografia 2 1 1 0 4 4 

občianska náuka 0 2 2 0 4 3 

  4 6 5    

Človek a hodnoty etická výchova / 

náboženská výchova 

1 1 0 0 2 2 

  1 1     

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 5 4 4 0 13 11 

informatika 2 2 2 0 6 3 
projekty a prezentačné 

zručnosti 
0 0 0 1 1  

  7 6 6 1   

Umenie a kultúra umenie a kultúra 2 2 0 0 4 4 

  2 2     

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 8 8 

  2 2 2 2   

 

Disponibilné 

hodiny 

 0 0 0 12 12  

Spolu  32 32 32 28 124  

 
Učebný plán pre 1. ročník  2013/2014  

4. ročník + 4 hodiny 1. maturitný voliteľný predmet, 4 hodiny 2. maturitný  voliteľný predmet 

4. ročník + 2 voliteľné predmety  po 2 hodiny  rsp. 4 voliteľné predmety po 1 hodine 
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Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Podľa 

ŠVP 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a lit. 3 3 3 3 12 12 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 8 8 

literárny seminár 0 0 2 2 4  
konverzácia 

v maturitnom jazyku 
0 0 2 2 4  

  9 9 13 13   

Človek a príroda fyzika 2 2 2 0 6 5 

chémia 3 2 2 0 7 5 

biológia 2 2 2 0 6 6 

  7 6 6    

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 2 2 2 0 6 6 

geografia 1 2 1 0 4 4 

občianska náuka 0 2 2 0 4 3 

  3 6 5    

Človek a hodnoty etická výchova / 

náboženská výchova 

1 1 0 0 2 2 

  1 1     

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 5 4 4 0 13 11 

informatika 2 2 2 0 6 3 
projekty a prezentačné 

zručnosti 
0 0 0 1 1  

  7 6 6 1   

Umenie a kultúra umenie a kultúra 2 2 0 0 4 4 

  2 2     

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

3 2 2 2 9 8 

  3 2 2 2   

 

Disponibilné 

hodiny 

 0 0 0 12   

Spolu  32 32 32 28 124  

 
Učebný plán pre 2. ročník  2013/2014  

4. ročník + 4 hodiny 1. maturitný voliteľný predmet, 4 hodiny 2. maturitný  voliteľný predmet 

4. ročník + 2 voliteľné predmety  po 2 hodiny rsp. 4 voliteľné predmety po 1 hodine 
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Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Podľa 

ŠVP 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a lit. 3 3 3 3 12 12 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 8 8 

literárny seminár 0 0 2 2 4  
konverzácia 

v maturitnom jazyku 
0 0 2 2 4  

  9 9 13 13   

Človek a príroda fyzika 2 2 2 0 6 5 

chémia 3 2 2 0 7 5 

biológia 3 2 2 0 7 6 

  8 6 6 0   

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 2 2 2 0 6 6 

geografia 1 2 1 0 4 4 

občianska náuka 0 2 1 1 4 3 

  3 6 4 1   

Človek a hodnoty etická výchova / 

náboženská výchova 

1 1 0 0 2 2 

  1 1     

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 5 4 4 0 13 11 

informatika 2 2 2 0 6 3 
projekty a prezentačné 

zručnosti 
0 0 0 1 1  

  7 6 6 1   

Umenie a kultúra umenie a kultúra 1 1 1 1 4 4 

  1 1 1 1   

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 8 8 

  2 2 2 2   

 

Disponibilné 

hodiny 

 0 0 0 12   

Spolu  31 31 32 30 124  

 
Učebný plán pre 3. ročník od 2013/2014 

4. ročník + 4 hodiny 1. maturitný voliteľný predmet, 4 hodiny 2. maturitný  voliteľný predmet 

4. ročník + 2 voliteľné predmety  po 2 hodiny rsp. 4 voliteľné predmety po 1 hodine 
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Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Podľa 

ŠVP 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a lit. 3 3 3 3 12 12 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 8 8 

literárny seminár 0 0 2 2 4  
konverzácia 

v maturitnom jazyku 
0 0 2 2 4  

  9 9 13 13   

Človek a príroda fyzika 2 2 2 0 6 5 

chémia 3 3 2 0 8 5 

biológia 3 3 1 0 7 6 

  8 8 5    

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 2 2 2 0 6 6 

geografia 1 2 1 0 4 4 

občianska náuka 0 1 2 1 4 3 

  3 5 5 1   

Človek a hodnoty etická výchova / 

náboženská výchova 

1 1 0 0 2 2 

  1 1     

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 5 4 4 0 13 11 

informatika 2 2 2 0 6 3 
projekty a prezentačné 

zručnosti 
0 0 0 1 1  

  7 6 6 1   

Umenie a kultúra umenie a kultúra 1 1 0 2 4 4 

  1 1 0 2   

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 8 8 

  2 2 2 2   

 

Disponibilné 

hodiny 

 0 0 0 11   

Spolu  31 32 31 30 124  

 
Učebný plán pre 4. ročník 2013/2014 

4. ročník + 4 hodiny 1. maturitný voliteľný predmet, 4 hodiny 2. maturitný  voliteľný predmet 

4. ročník + 3 voliteľné predmety  po 1 hodine 
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Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Podľa 

ŠVP 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a lit. 3 3 3 3 12 12 

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 8 8 

literárny seminár 0 0 2 2 4  
konverzácia 

v maturitnom jazyku 
0 0 2 2 4  

  9 9 13 13   

Človek a príroda fyzika 2 2 2 0 6 5 

chémia 3 2 2 0 7 5 

biológia 2 2 2 0 6 6 

  7 6 6    

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 2 2 2 0 6 6 

geografia 2 2 1 0 5 4 

občianska náuka 0 2 1 1 4 3 

  4 6 4 1   

Človek a hodnoty etická výchova / 

náboženská výchova 

1 1 0 0 2 2 

  1 1     

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 5 4 4 0 13 11 

informatika 2 2 2 0 6 3 
projekty a prezentačné 

zručnosti 
0 0 0 1 1  

  7 6 6 1   

Umenie a kultúra umenie a kultúra 2 2 1 2 7 4 

  2 2 1 2   

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 8 8 

  2 2 2 2   

 

Disponibilné 

hodiny 

 0 0 0 11 11  

Spolu  32 32 32 30 126  

 
Učebný plán pre školský rok  2013/2014  

4. ročník + 4 hodiny 1. maturitný voliteľný predmet, 4 hodiny 2. maturitný  voliteľný predmet 

4. ročník + 3 voliteľné predmety po 1hodine 
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Škola má jedinečné postavenie v regióne Horné Kysuce tým, že je jedinou strednou školou pre 

priľahlé spádové obce a samotné mesto Turzovka. Zohľadňujúc prostredie v ktorom sa nachádza, 

tradície zamerané na posiľňovanie prírodovedných predmetov a informatiky, personálne 

obsadenie školy s prevahou pedagogických zamestnancov s aprobáciou prírodovedných 

predmetov, taktiež rôznorodé záujmy žiakov, ktorí k nám prichádzajú zo všetkých okolitých 

základných škôl, neumožnili škole profiláciu, preto sme sa zamerali na ponuku viacerých 

voliteľných predmetov, najmä v maturitnom ročníku. Žiaci majú možnosť vybrať si podľa 

záujmu predmetyna základe pokračovania v štúdiu na vysokej škole, ktoré sú potrebné pre 

prijímacie konanie na daný typ školy a pre ďalšie štúdium. Žiak si zvolí z možností predmetov 

zo štvorhodinovou, dvojhodinovou a jednohodinovou dotáciou. 

 

Školský rok 2012/2013 

V treťom ročníku škola nastavila učebný plán na posilnenie hodín maturitných predmetov  

– slovenský jazyk a literatúra a cudzích jazykov. Každý žiak má dve hodiny týždenne literárny 

seminár a dve hodiny týždenne konverzácie v anglickom jazyku alebo konverzácie v nemeckom 

jazyku.  

Pre nízku časovú dotáciu literárnej zložky 1 hodina týždenne (33 hodín ročne) je otvorený 

predmet Literárny seminár. Prehlbuje a dopĺňa poznatky zo svetovej a slovenskej literatúry, učí 

analyzovať a pochopiť klasické i modernistické trendy a vytvárať si vzťah k literárnym 

a dramatickým dielam. Zároveň vytvára priestor pre vyslovenie vlastných názorov a postojov na 

umenie a literatúru, ako aj priestor pre úvahy o diskriminácií, intolerancii a humanizme.  

Pri vytváraní povinne voliteľného predmetu konverzácie v cudzom jazyku sme vychádzali 

z novej koncepcie osnov z cudzích jazykov a tým chceme vytvárať efektívne podmienky pre 

výučbu cudzích jazykov a rozvíjať nielen všeobecné kompetencie, ale aj komunikačné jazykové 

kompetencie a komunikačné zručnosti.  

 

Vo štvrtom ročníku škola nastavila učebný plán na výučbu maturitných predmetov, ktoré si žiaci 

sami volia. 

Literárny seminár vo štvrtom ročníku má dotáciu dve hodiny, prehlbuje a dopĺňa poznatky zo 

súčasnej modernej svetovej a slovenskej literatúry, učí žiaka analyzovať a vytvárať si vzťah 

k súčasným literárnym a dramatickým dielam. Sleduje témy o čistote životného prostredia 

a správneho životného štýlu, ako aj o xenofóbii, tolerancii a humanizme. Pripravuje žiaka 

úspešné zvládnutie ústnej maturitnej skúšky.  

Povinne voliteľný predmet konverzácie v cudzom jazyku, ktorý má časovú dotáciu dve hodiny 

vychádza z novej koncepcie osnov z cudzích jazykov.Chceme vytvárať efektívne podmienky pre 

výučbu cudzích jazykov a rozvíjať nielen všeobecné kompetencie, ale aj komunikačné jazykové 

kompetencie a komunikačné zručnosti.  

V rámci voliteľného predmetu Cvičenia z chémie, ktoré majú časovú dotáciu dve hodiny 

týždenne, môžu žiaci nadobudnúť poznatky potrebné pre  úspešné absolvovanie maturitnej 

skúšky z chémie, doplňujúce informácie k maturitnej skúške z chémie i pre ďalšie vzdelávanie 

zamerané na oblasti prírodných vied. 

V učebnom predmete Seminár z biológie s časovou dotáciou 4 hodiny týždenne, poskytujeme 

žiakom ucelený systém poznatkov nevyhnutný pre  úspešné absolvovanie maturitnej skúšky i pre 

ďalšie vzdelávanie zamerané na oblasti biológie. 

Učebný predmet Biochémia, jedna hodina týždenne, poskytuje žiakom systém informácií o 

základných chemických, fyzikálno-chemických a biochemických dejoch prebiehajúcich v živých 

sústavách. V rámci tohto voliteľného predmetu môžu žiaci nadobudnúť poznatky potrebné pre  

úspešné absolvovanie maturitnej skúšky z chémie, doplňujúce informácie k maturitnej skúške z 

biológie i pre ďalšie vzdelávanie zamerané na oblasti prírodných vied. 
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Na vyučovaní voliteľného predmetu Seminár z dejepisu sa študentom vytvára priestor na rozvoj 

historického myslenia, poznávanie histórie v kauzálnych vzťahoch, rozvoj kultivovaného dialógu 

a otvorenej diskusie o historických udalostiach a okolnostiach. Absolvovanie seminára naučí 

študentov pracovať s historickým časom, priestorom a faktom ako aj rozvíjať myslenie 

v alternatívach, vyjadrovať svoje názory a postoje – čo je významná súčasť profilu absolventa 

našej školy. Štvorhodinová dotácia predmetu umožní študentom nielen systematizovanie 

vedomosti a zručnosti získané v predošlých ročníkoch, ale aj zdokonaliť svoje zručnosti pri 

vahľadávaní historických informácií z rôznych zdrojov, využiť pri práci IKT prostriedky. Všetko 

toto vedie k rozvoju kľúčových kompetencií komunikačných, informačných, učebných, ale aj 

personálnálnych, sociálnych, občianskych a kultúrnych. Seminár poskytuje žiakom ucelený 

systém poznatkov nevyhnutný pre  úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a prijímacích 

pohovorov na vysoké školy.  

K vytvoreniu nového predmetu Cvičenia z dejepisu nás viedlo presvedčenie, že pochopiť vývoj 

ľudskej spoločnosti po druhej svetovej vojne a v období, ktoré charakterizujeme ako Studená 

vojna je nielen potrebné t hľadiska komplexného rozvoja historického myslenia, ale je aj 

nevyhnutné pre rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré má absolvent gymnázia počas svojho 

štúdia získať (komunikačné, informačné, riešenie problémových úloh, učebné, personálne, 

sociálne, občianske a kultúrne). Nový predmet s dvojhodinovou dotáciou dáva dostatočný 

priestor nielen na osvojenie si faktografických informácií, ale vytvára vhodný priestor na 

diskusiu, polemiku či prezentovanie vlastných názorov a postojov k diskutabilným momentom 

svetových aj národných dejín. Študenti získali možnosť kreatívne pristupovať k spoznávaniu 

najnovšej histórie a hľadať prepojenia medzi nedávnou minulosťou a dúčasným dianim vo svete 

a u nás . Prispejú k rozvoju komplexne kompetencií – spôsobilosti, schopnosti klásť si otázky 

a ich riešením sa obohacovať o poznatky, pomôžu rozvíjať myslenie v alternatívach, rozlišovať 

kľúčové problémy a vyjadrovať svoje myšlienky, názory a postoje.    

Voliteľný predmet Seminár z geografie so štvorhodinovou dotáciou ponúka študentom 

systematizáciu poznatkov z regionálnej geografie sveta a Slovenskej republiky. Absolvovaním 

štúdia tohto predmetu žiaci dokážu hodnotiť a aplikovať získané geografické vedomosti 

a zručnosti v bežnom živote, získajú kľúčové kompetencie absolventa gymnaziálneho štúdia, 

ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pre jeho ďalší odborný a osobnostný rast. Prostredníctvom 

seminára získajú schopnosť identifikovať základné zákonitosti, väzby medzi zložkami 

prírodného a kultúrneho prostredia a pochopia premeny krajiny v čase. Predmet im umožní 

hlbšie pochopiť význam tolerancie a úcty k iným návodom, dôležitosť poznania a ochrany 

prírody a jej ekosystémov a napomôžu pestovať kladný postoj k svojmu okoliu a samozrejme 

k sebe samému. Vyučovanie Seminára z geografie vytvára možnosť praktického zvládnutia 

riešenia problémových situácií vyžadujúcich analýzu geografických informácií, najrôznorodejšej 

povahy, ako aj rozvoj komunikačnej kompetencie, vďaka využívaniu samostatných prejavov 

žiakov a používaniu správnej geografickej terminológie. Seminár poskytuje žiakom ucelený 

systém poznatkov nevyhnutný pre  úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a prijímacích 

pohovorov na vysoké školy.  

Voliteľý predmet Geografia v kocke ponúka študentom, ktorí majú záujem prehĺbiť a rozšíriť 

svoje poznatky o fyzickej a humánnej geografie, možnosť rozvinúť svoje vedomosti a zručnosti, 

ktoré získali na základných hodinách geografie v prvom až treťom ročníku. Predmet Geografia 

v kocke napomáha rozvoju geografického myslenia, vedie študentov k hlbšiemu pochopeniu 

vzájomného prepojenia jednotlivých zložiek prírodného prostredia, ktoré nás obklopujú a vedie 

ich k rozvoju ekologického myslenia, cítenia a správania. Je vhodným doplnkom prípravy na 

maturitnú skúšku a ďalšie štúdium na vysokých školách prírodovedného zamerania, napomáha 

rozvíjať kľúčové kompetencie absolventa gymnázia (učebné,personálne, sociálne, informačné). 

Súbor poznatkov z oblasti humánnej geografie umožní rozvoj multikultúrneho chápania sveta, 

prehlbuje znášanlivosť, toleranciu a napomáha predchádzať prejavom rasizmu, xenofóbie 

a diskriminácie, čím rozvíja občianske, kultúrne kompetencie.  
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Voliteľný predmet Seminár z matematiky, štyri hodiny týždenne, rozširuje a prehlbuje 

nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predmetu matematiky. Je venovaný rozvoju 

matematického kompetencie. Obsahovou náplňou je opakovanie a prehĺbenie vedomosti 

a zručnosti matematických kompetencií. Rozvíja presné, logické a matematické myslenie žiakov, 

ich schopnosť analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia 

problémov a overovať ich v praxi, formovať argumentácie v rôznych prostrediach, rozvíja 

algoritmické myslenie. Seminár z matematiky má pripraviť čo najvýhodnejšiu pozíciu pre 

zvládnutie vstupov na vysoké školy, ale predovšetkým pripraviť študentov na úspešné vykonanie 

externej a internej časti maturitnej skúšky z predmetu Matematika. 

V rámci voliteľných predmetov si žiaci rozširujú svoje vedomosti a zručnosti z informatiky  

na hodinách Seminárov z informatiky, štyri hodiny týždenne. Seminár z informatiky rozširuje 

a prehlbuje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predmetu informatiky. Je venovaný rozvoju 

algoritmického myslenia. Obsahovou náplňou je práca so štruktúrovanými údajovými typmi, 

aplikovanie vyhľadávania a triedenia poľa. Súčasťou seminára je aj opakovanie a prehĺbenie 

vedomosti a zručnosti na maturitnú skúšku podľa cieľových požiadaviek. Rozvíja logické a 

algoritmické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.  

Oblasť informatiky si vyžaduje neustále štúdium, pochopenie zmien, odhalenie nových možností 

a sústavné reagovanie na nové skutočnosti a možno tieto získané informácie sa stanú impulzom 

pre žiakom, aby odštartovali svoju kariéru v oblasti IT. Na hodinách Cvičení z programovania, 

jedna hodina týždenne, sa žiaci oboznámia s programovaním v jazyku C, čím si rozšíria znalostí 

z oblasti programovania.  

Do vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami sme zaradili nový predmet projekty 

a prezentácie, ktorý rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, 

používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Hlavným cieľom je, aby 

žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, tím, vypracovať si 

harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj 

problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju. Naučia sa 

prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných 

technológií. Tento predmet sme zaradili do školského vzdelávacieho programu z dôvodu potreby 

pre ďalší život a prax, kde pri rôznych situáciách v práci bude treba vytvoriť projekt alebo 

tímovo pracovať, a takisto pri bežných situáciách prezentovať svoje zručnosti alebo 

zorganizovať si svoju prácu. 

Predmet Právna náuka je zameraná na prehĺbenie právneho vedomia, orientáciu v slovenskom 

právnom systéme, príprave na skúšky vysokých škôl, ale aj k príprave žiakov k maturitnej 

skúške z občianskej náuky a prijímacie pohovory na vysoké školy. 

Cvičenia z občianskej náuky sú zamerané na prípravu žiakov k maturitnej skúške z predmetu 

občianska náuka. V cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej 

náuky (ŠPÚ, Bratislava, 2011) je uvedené, že študenti absolvujú v 3. a 4. ročníku gymnázia 

seminár v odporúčanom minimálnom rozsahu 4 hodiny týždenne spolu za oba ročníky.  

 

 

V prvom až štvrtom ročníku škola nastavila učebný plán na výučbu všeobecných predmetov, 

pričom väčšina prírodovedných predmetov má posilnenú hodinovú dotáciu v Školskom 

vzdelávacom programe: Posilnenie počtu hodín matematiky o dve hodiny, je nielen z dlhoročnej 

tradície školy, ktorá kladie dôraz na prírodovedné predmety ale aj z dôvodu záujmu našich 

žiakov študovať na vysokých školách technického a informatického zamerania. Vzniknutý 

priestor dáva možnosť na prehĺbenie a doplnenie poznatkov z matematiky, ich aplikáciu do 

bežného života, formulovanie svojho názoru, argumentáciu, rozširovanie poznatkov z ďalších 

častí matematiky. Predmet fyzika je posilnený jednou hodinou týždenne, vychádzame 

z dlhoročnej tradície školy, ktorá kladie dôraz na prírodovedné predmety a z veľmi nízkej 
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dotácie hodín pre daný predmet. Vzniknutý priestor dáva možnosť na prehĺbenie fyzikálnych 

poznatkov, ich aplikáciu do bežného života, formulovanie svojho názoru, argumentáciu ale aj na 

rozšírenie poznatkov z ďalších odvetví fyziky. V Školskom vzdelávacom programe máme 

posilnené hodiny chémie o tri hodiny, nielen z dôvodu záujmu našich žiakov študovať na 

vysokých školách prírodovedného zamerania ale aj využitia nadobudnutých vedomostí 

a zručnosti z oblasti chémie v každodennom živote. Predmet chémia vytvára platformu pre 

ďalšie prírodovedné predmety. V rámci voliteľných predmetov si žiaci rozširujú svoje 

vedomostu a zručnosti z chémie na hodinách Seminárov z chémie a Cvičení z chémie. V rámci 

Občianskej náuky sa posilnila jedna hodina k štátom stanovenému nízkemu počtu hodín 

z dôvodu začlenenia tém, ktoré súvisia nielen s multikultúrnou výchovou, ale najmä s výchovou 

v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, 

predchádzaniu rôznym formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu. 

Predmet Občianska náuka otvára cestu k prepojeniu získaných vedomostí a reality. V rámci 

hodín Občianskej náuky sa uskutočňujú rôzne aktivity, besedy, prednášky zamerané na 

prehĺbenie a rozšírenie poznatkov o zdravom životnom štýle, ľudských práv, finančnej 

gramotnosti, právneho vedomia, orientácie v politickej problematike, ale aj v oblasti 

prevencie.V školskom vzdelávacom programe máme posilnené hodiny informatiky o tri hodiny, 

nielen z dôvodu záujmu našich žiakov študovať na vysokých školách technického 

a informatického zamerania ale aj využitia zručnosti a poznatkov z oblasti IKT pri ďalšom štúdiu 

a uplatnení na trhu práce. Praktické ovládanie aplikácií na spracovanie textovej, grafickej, 

číselnej, zvukovej informácie je z hľadiska spracovania informácií veľmi dôležité. Hodnota 

informácií nadobúda v dnešnom svete mimoriadny význam, pretože ich vyhľadávanie, príjem, 

spracovávanie a vyhodnocovanie sa priamo či nepriamo dotýka každého z nás. Informačné 

technológie ovplyvňujú nielen štruktúru ekonomiky, ale majú svoj dopad na kultúru, sociálno-

ekonomickú sféru i na získavanie kvalifikácie a vzdelania. Hovoríme o výchove a vzdelávaní pre 

informačnú spoločnosť. Takáto spoločnosť vyžaduje od človeka širšie znalosti, schopnosť 

kooperácie a komunikácie, spôsobilosť adaptácie na meniace sa pracovné prostredie a schopnosť 

učiť sa po celý život. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej 

nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov v 

informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Predmet informatika v spojení s 

informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. Oblasť informatiky 

zaznamenala mimoriadny rozvoj, preto vo všeobecnovzdelávacom predmete informatika je 

potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré 

prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky 

široký priestor na motiváciu a praktické projekty.Škola posilnila predmet Telesná a športová 

výchova v prvom ročníku z dôvodu motivácie k športu a k rozvoju zdravia žiakov a plnenia 

Národného programu prevencie obezity  národného programu starostlivosti o deti a dorast 

v Slovenskej republike 2008 -2015 s dôrazom na zdravotnú fyzickú aktivitu mladje generácie.  
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6  Učebné osnovy predmetov  
 

6.1 Učebné osnovy povinných predmetov štvorročného gymnázia 

 
1. slovenský jazyk a literatúra  2.  cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, 

       ruský jazyk) 

3. matematika    4. fyzika 

5. chémia     6.  biochémia 

7.         biológia    8.  dejepis  

9.  geografia    10.  informatika     

11.  projekty a prezentácie   12.  telesná a športová výchova 

13. umenie a kultúra   14.  občianska náuka 

15. náboženská výchova   16.  etická výchova 
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Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 
 

      Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Predmet slovenský 

jazyk a literatúra svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje, 

prehlbuje ho, ale aj prináša nové poznatky a zručnosti.  
      Je rozdelený na časti slovenský jazyk a literárna výchova.  
       Učivo časti slovenský jazyk upevňuje aplikovanie pravopisnej normy a poznatky o 

zvukovej, lexikálnej a morfologickej rovine jazyka, rozvíja kultivované, gramaticky správne 

vyjadrovanie v súlade s funkciou prejavu a komunikatívnou situáciou a vytvára kompetencie pre 

rozlíšenie a tvorenie rôznych druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými 

jazykovými štýlmi. 

      Obsahové usporiadanie časti literárna výchova je založené na rozvoji zručností čitateľských, 

analytických a interpretačných. Vytvára kompetencie osvojiť si logicko-myšlienkové operácie 

ako porovnávanie, zovšeobecňovanie, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, čítanie s 

porozumením, ako aj kompetencie vytvárať si individuálny hodnotový systém, kriticky hodnotiť 

a obhájiť svoje stanovisko za pomoci argumentov a vytvárať pozitívny vzťah k vlastnému 

národu a tolerovať odlišnosti iných.  

       Metódy, formy a prostriedky vyučovania slovenského jazyka a literatúry majú stimulovať 

rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť.  

Žiak sa v procese výučby stáva aktívnym subjektom, má možnosť spolurozhodovať 

a spolupracovať, učiteľ ho povzbudzuje a motivuje k čo najlepším výkonom, podporuje jeho 

aktivity a vzbudzuje záujem o literatúru a umenie vôbec. K tomu budú prispievať aj návštevy 

divadelných predstavení a muzikálov, literárne diela spracované vo forme filmov zaznamenané 

na CD nosičoch, ale aj experimenty s využitím počítačov a internetu. 

 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel školského vzdelávacieho programu. Použijú sa 

adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Predmet slovenský jazyk a literatúra je prepojený s predmetom dejepis a kultúra a umenie. 

 

 

Ciele predmetu 

 
Ciele časti slovenský jazyk 

 
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby sa žiaci naučili 

 interpretovať texty /jazykové prejavy, slohové útvary/ hovorené a písané formulovaním 

podstaty obsahu textu a jeho funkcie predovšetkým vo forme kľúčových slov a konspektu 

 samostatne racionálne študovať z odborných kníh a časopisov 

 výrazne a plynule čítať bez prípravy primeraný vecný alebo umelecký text 

 poznať a vo svojich prejavoch využívať logicko-myšlienkové činnosti 
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 vecne a presvedčivo argumentovať, obhájiť svoj názor, kriticky hodnotiť 

 v hovorených prejavoch uplatňovať výraznú artikuláciu, spisovnú výslovnosť, techniku 

monológu a dialógu 

 v písaných textoch vhodne a správne používať interpunkciu, dodržiavať pravopisnú normu 

 tvoriť rôzne druhy textov v ústnej a písomnej forme 

 poznatky a zručnosti nadobudnuté pri vyučovaní slovenského jazyka aplikovať v ostatných 

učebných predmetoch 

 chápať a používať jazyk ako dôležitý znak národnej aj individuálnej kultúry, ako znakový 

systém. 

 

Ciele časti literárna výchova 

 
Pomocou literatúry si žiak osvojí zručnosti: 

 získať schopnosť medziľudského porozumenia a prirodzenej komunikácie 

 osvojiť si schopnosť vcítiť sa do vnútorného života iných, chápať ich potreby , myslenie 

 osvojiť si logicko-myšlienkové operácie, najmä porovnávanie, analógiu, analýzu, syntézu, 

indukciu, dedukciu, zovšeobecňovanie a čítanie s porozumením 

 rozvíjať svoju schopnosť tvorivo interpretovať osvojené myšlienky a produkovať vlastné 

 naučiť sa čítať umelecké literárne dielo s kritickým odstupom, nadhľadom a spojiť spontánnu 

analýzu diela s emocionálnym prežívaním textu 

 vidieť literárne dielo ako model skutočnosti, v ktorom sa okrem súdobej reality odráža aj 

celý autorský subjekt a hodnotiť dielo aj z hľadiska súčasnosti. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 
Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré rozvíjajú 4 základné kompetencie: 
 

 Kognitívna kompetencia – predstavuje spôsobilosť používať kognitívne operácie, spôsobilosť      

 učiť sa sám aj v kolektíve, spôsobilosť kritického myslenia, ako aj formulovať a riešiť problémy, 

 podporovať schopnosť tvorivého myslenia a uplatniť jeho výsledky. 

 

Komunikačná kompetencia – zahŕňa spôsobilosť tvoriť, prijať, spracovať a odosielať 

informácie, spôsobilosť formulovať svoj názor a schopnosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu 

a city. 

 

Interpersonálna kompetencia – zahŕňa spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty, tolerovať 

odlišnosti jednotlivcov a skupín  schopnosť empatie. 

 

Intrapersonálna kompetencia – predstavuje vytváranie vlastnej identity, vlastného 

hodnotového systému a formovanie schopnosti sebaregulácie a ochrany vlastného života. 

 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy 

budovali na základe tolerancie a uvedomili si vplyv literatúry a umenia na ich osobnostný a 

profesionálny rozvoj. 

 

 

 

Využívané výchovné a vzdelávacie stratégie žiakom umožňujú: 
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Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 

    Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom  ( hovorené slovo, text, video) tak, aby 

   každý každému porozumel. 

    Vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver. 

    Kriticky hodnotiť informácie (vlastné čítanie literárnych diel, časopis, internet). 

    Správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 

      Rozvíjať prácu v kolektíve, v priateľskej atmosfére. 

      Osvojiť si pocit zodpovednosti za seba aj za prácu v kolektíve. 

      Hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu aj prácu druhých. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 

  Rozpoznávať problémy v priebehu ich jazykového a literárneho vzdelávania     

využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii 

(rozhovor, literárne texty, jazykové príručky). 

  Vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, hľadať, navr-

hovať ďalšie metódy, informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, 

pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu. 

  Posudzovať riešenie daného jazykového alebo literárneho problému z hľadiska jeho 

    správnosti a jednoznačnosti, prípadne porovnávať aj rôzne riešenia problému. 

      Korigovať nesprávne riešenia problému. 

        Používať osvojené poznatky jazykových problémov aj v iných oblastiach vzdelávania. 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 

       Získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a  

prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii. 

       Zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli pomôcť os- 

              vojiť si nové poznatky. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 

      Formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich jazykového a literárneho  

     vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu  

  k dispozícii. 

   Preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

  a spoluzodpovednosť za stav spoločnosti ako celku. 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

informačnoreceptívna – výklad 

reproduktívna – rozhovor 

heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

frontálna výučba 

individuálna práca žiakov 
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skupinová práca žiakov 

práca s literárnymi textami 

práca s jazykovými príručkami a rôznymi druhmi slovníkov 

 

Obsahové štandardy slovenského jazyka 
 

Poznávacie a rečové kompetencie 

 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

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

uplatňovať suprasegmentálne javy. 

2) Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy. 

3) Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne). 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

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

2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

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

4) Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

5) Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 

6) Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu. 

 

Analytické a syntetické zručnosti 

1) Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykové systémy. 

2) Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

3) Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov. 

 

Tvorivé zručnosti 

1) Vytvoriť vlastný text na základe dodržania stanoveného žánru (slohového postupu, 

jazykového štýlu). 

2) Ústne prezentovať vlastný text. 

3) Samostatne napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh). 

4) Porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov atď.) s použitím priamej reči. 

5) Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

6) Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. 

 

Informačné zručnosti 

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

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

 

Komunikačné zručnosti 

1) Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

2) Neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu. 

3) Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.  

 

 

Pokyny hodnotenia 

Pri hodnotení sa používajú  kritériá a klasifikácia uvedené v tomto školskom vzdelávacom 

programe. Hodnotenie sa realizuje v súlade s Metodickým pokynom 4.8/2009-R zo 14. mája 

2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu 10/2009-R 

z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11/2009-R z 25.augusta 2009 
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Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

Kritéria pre malé písomky (písomné práce): hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

Kritéria pre veľké písomné práce viď. nasledujúce: 

 

 

Hodnotenie slohových prác 
 

Hodnotenie súkromného listu 

 

Vonkajšia forma 

Úprava                                                                                4 body 

 prepísanie práce z konceptu do čistopisu 

 čitateľnosť 

 zreteľné grafické členenie 

 čistota textu 

 dodržiavanie okrajov 

 

Vnútorná forma 

Obsah                                                                                    4 body                                          

 dodržanie témy 

 subjektívnosť pohľadu na zobrazované javy 

 aktualizácia 

 

Kompozícia                                                                           4 body 

 uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy) 

 nadväznosť a logickosť textu 

 členenie textu ( oslovenie, úvod, jadro záver) 

 

Jazyk                                                                                      4 body 

 správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový útvar 

 syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov 

 syntaktické prostriedky ( jednoduché vety, slovosled, modálnosť a dĺžka viet) 

 

Pravopis 

  0 – 2 chyby             4 body 

  3 -  6 chýb               3 body 

  7 -  10 chýb             2 body 

 11  -14 chýb             1 bod 

 15  a viac chýb         0 bodov 

 

Štýl                                                                                          4 body 
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 tvorivé využitie lexiky pre daný jazykový štýl 

 subjektívnosť pohľadu 

 originálnosť 

 

Celkový dojem                                                                        4 body 

 celkové vyznenie práce 

 práca nesmie obsahovať:  nelogické názory 

                                          protispoločenské postoje 

                                          antihumánne a neetické názory 

                                          názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a iné 

 

28  -  26 bodov                 známka 1 

25  -   23 bodov                             2 

22  -   17 bodov                             3 

16  -   10 bodov                             4 

9    -    0  bodov                             5 

 

Hodnotenie beletrizovaného životopisu 

 

Vonkajšia forma                                                         4 body 

 prepísanie práce z konceptu do čistopisu 

 čitateľnosť 

 zreteľné grafické členenie odsekov 

 čistota textu 

 dodržiavanie okrajov 

 

Vnútorná forma 

Obsah                                                                          4 body 

 dodržanie témy 

 príbehovosť 

 faktografickosť – umelecké zakomponovanie najdôležitejších  faktov 

 

Kompozícia                                                                 4 body 

 uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu 

 členenie textu 

 časová postupnosť podľa vopred zvoleného plánu 

 

Jazyk                                                                            4 body 

 správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový útvar 

 syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov 

 

Pravopis 

 0   -  2 chyby          4 body 

 3   -  6 chýb            3 body 

 7   -  10 chýb          2 body 

 11 -  14 chýb          1 bod 

 15 a viac chýb         0 bodov 

 

Štýl                                                                                 4 body 

 tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl ( umelecké prostriedky) 

 originálnosť 
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Celkový dojem                                                               4 body 

 celkové vyznenie práce 

 práca nesmie obsahovať:  nelogické názory 

                                          protispoločenské postoje 

                                          antihumánne a neetické názory 

                                          názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a iné 

 

28  -  26 bodov                 známka 1 

25  -   23 bodov                             2 

22  -   17 bodov                             3 

16  -   10 bodov                             4 

9    -    0 bodov                              5 

 

 

 

 

Hodnotenie charakteristiky osoby 

 

 

 

Vonkajšia forma                                                         4 body 

 prepísanie práce z konceptu do čistopisu 

 čitateľnosť 

 zreteľné grafické členenie odsekov 

 čistota textu 

 dodržiavanie okrajov 

 

Vnútorná forma 

Obsah                                                                           4 body 

 dodržanie témy 

 enumerácia vlastností osoby vo vzťahu k sebe, k práci a pod. 

 komplexná charakteristika osoby ( vlastnosti z viacerých uhlov pohľadu) 

 

Kompozícia                                                                  4 body 

 uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu 

 dodržanie zvoleného kompozičného plánu 

 

Jazyk                                                                            4 body 

 správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový útvar 

 syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov 

 syntaktické  prostriedky (vety s viacnásobným vetným členom) 

 použitie prídavných mien, prísloviek, synoným 

 

Pravopis 

 0   -  2 chyby          4 body 

 3   -  6 chýb            3 body 

 7   -  10 chýb          2 body 

 11 -  14 chýb          1 bod 

 15 a viac chýb         0 bodov 

 

Štýl                                                                              4 body 

 tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

59 

 využitie štylistických prostriedkov priamej a nepriamej charakteristiky 

 

 

Celkový dojem                                                            4 body 

 celkové vyznenie práce 

 práca nesmie obsahovať:  nelogické názory 

                                          protispoločenské postoje 

                                          antihumánne a neetické názory 

                                          názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a iné 

 

28  -  26 bodov                 známka 1 

25  -   23 bodov                             2 

22  -   17 bodov                             3 

16  -   10 bodov                             4 

9    -    0 bodov                              5 

 

Hodnotenie umeleckého opisu 

 

 

Vonkajšia forma                                                         4 body 

 prepísanie práce z konceptu do čistopisu 

 čitateľnosť 

 zreteľné grafické členenie odsekov 

 čistota textu 

 dodržiavanie okrajov 

 

Vnútorná forma 

Obsah                                                                           4 body 

 dodržanie témy 

 enumerácia zobrazovaných javov 

 subjektívnosť pohľadu na zobrazované javy 

 

Kompozícia                                                                   4 body 

 uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu 

 dodržanie zvoleného kompozičného plánu 

 logické členenie textu 

 

Jazyk                                                                              4 body 

 správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový útvar 

 syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov 

 syntaktické prostriedky (vety s viacnásobným vetným členom) 

 použitie prídavných mien, prísloviek, synoným 

 

Pravopis 

 0   -  2 chyby          4 body 

 3   -  6 chýb            3 body 

 7   -  10 chýb          2 body 

 11 -  14 chýb          1 bod 

 15 a viac chýb         0 bodov 

 

 

Štýl                                                                                      4 body 
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 pestrosť použitých jazykových prostriedkov 

 tvorivé využitie umeleckých jazykových prostriedkov 

 emocionálnosť 

 

Celkový dojem                                                                    4 body 

 celkové vyznenie práce 

 práca nesmie obsahovať:  nelogické názory 

                                          protispoločenské postoje 

                                          antihumánne a neetické názory 

                                          názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a iné 

 

28  -  26 bodov                 známka 1 

25  -   23 bodov                             2 

22  -   17 bodov                             3 

16  -   10 bodov                             4 

9    -    0 bodov                              5 

Hodnotenie úvahy 

 

Vonkajšia forma                                                         4 body 

 prepísanie práce z konceptu do čistopisu 

 čitateľnosť 

 zreteľné grafické členenie odsekov 

 čistota textu 

 dodržiavanie okrajov 

 

 

Vnútorná forma 

Obsah                                                                          4 body 

 dodržanie témy 

 aktualizácia 

 používanie hodnotiacich prvkov na úrovni zodpovedajúcej veku študenta 

 subjektívnosť 

 

Kompozícia                                                                  4 body 

 uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu 

 nadväznosť a logickosť textu 

 členenie textu 

 

Jazyk                                                                             4 body 

 správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový útvar 

 syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov 

 syntaktické prostriedky  ( jednočlenné vety, príčinno-následkové vety, slovosled, rôzna 

modálnosť a dĺžka viet ) 

 

Pravopis 

 

 0   -  2 chyby          4 body 

 3   -  6 chýb            3 body 

 7   -  10 chýb          2 body 

 11 -  14 chýb          1 bod 

 15 a viac chýb         0 bodov 

Štýl                                                                                  4 body 
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 tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov 

 subjektívnosť (použitie 1.osoby sg ) 

 originálnosť 

 

Celkový dojem                                                                    4 body 

 celkové vyznenie práce 

 práca nesmie obsahovať:  nelogické názory 

                                          protispoločenské postoje 

                                          antihumánne a neetické názory 

                                          názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a iné 

 

28  -  26 bodov                 známka 1 

25  -   23 bodov                             2 

22  -   17 bodov                             3 

16  -   10 bodov                             4 

9    -    0 bodov                              5 

Hodnotenie diskusného príspevku 

 

 

Vonkajšia forma                                                         4 body 

 prepísanie práce z konceptu do čistopisu 

 čitateľnosť 

 zreteľné grafické členenie odsekov 

 čistota textu 

 dodržiavanie okrajov 

 

Vnútorná forma 

Obsah                                                                            4 body 

 dodržanie témy 

 vlastné hodnotenie problémov s využitím aktuálnych poznatkov o danej problematike 

(subjektívno-objektívny prístup) 

 používanie argumentov a citátov s cieľom presvedčiť poslucháčov 

 

Kompozícia                                                                   4 body 

 uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu 

 nadväznosť a logickosť textu 

 členenie textu (oslovenie, úvod, jadro, záver, poďakovanie) 

 

Jazyk                                                                              4 body 

 správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový útvar 

 syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov 

 syntaktické prostriedky  (zložené súvetia – príčinno-následkové, dôsledkové a pod., 

polovetné konštrukcie, pestrá modalita viet v úvahovej časti príspevku) 

 

Pravopis 

 

 0   -  2 chyby          4 body 

 3   -  6 chýb            3 body 

 7   -  10 chýb          2 body 

 11 -  14 chýb          1 bod 

 15 a viac chýb         0 bodov 

Štýl                                                                               4 body 
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 tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl 

 použitie presviedčacích prvkov (rečnícke otázky) 

 subjektívna interpretácia objektívnych faktov (požitie 1.osoby sg) 

 

Celkový dojem                                                                    4 body 

 celkové vyznenie práce 

 práca nesmie obsahovať:  nelogické názory 

                                          protispoločenské postoje 

                                          antihumánne a neetické názory 

                                          názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a iné 

 

28  -  26 bodov                 známka 1 

25  -   23 bodov                             2 

22  -   17 bodov                             3 

16  -   10 bodov                             4 

9    -    0 bodov                              5 
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Obsahové vzdelávacie štandardy literárnej výchovy 
 

Poznávacie a čitateľské kompetencie Technika čítania a verejná prezentácia textu 

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

      dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

2)   Recitovať prozaické a básnické dielo. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť    

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

      jeho významu. 

3)   Pri spoločnom dramatizovanom čítaní prezentovať text postavy dramatického diela a 

      modulovať hlas podľa zmyslu textu. 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti           

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

2)  Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

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

4)  Usporiadať známe javy do tried a systémov.     

5)  Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou (jednoduchý 

transfer).  

6)  Aplikovať literárnovedné vedomosti na štrukturálne odlišné literárne texty (špecifický 

transfer). 

7)  Integrovať literárnoteoretické a literárnohistorické vedomosti a čitateľské skúsenosti 

s teoretickými a historickými vedomosťami a recepčnými skúsenosťami z iných druhov 

umenia. 

 

Analytické a interpretačné zručnosti           

1)   Odlíšiť medzi sebou epické, lyrické a dramatické texty.            

2)   Odlíšiť intencionálny (programový) lyrický text od pocitového (impresívneho). 

3)   Extrahovať a lineárne reprodukovať dejovú líniu epického diela. 

4)   Odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela, resp. identifikovať neprítomnosť  

významového plánu v diele.    

5)   Chápať umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete. 

6)   Analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť   funkciu 

týchto prvkov pre dejový a významový plán diela.    

7)   Interpretovať význam výpovede literárneho diela, argumentovať výsledkami štrukturálno-

funkčnej analýzy diela, uvádzať fakty a citovať iné interpretačné zdroje. 

8)   Hodnotiť dielo v kontexte doby jeho vzniku. 

9)   Hodnotiť dielo z vlastného stanoviska a v súčasnom kontexte. 

10) Vo forme diskusného príspevku alebo referátu napísať/verejne predniesť ucelenú analýzu, 

interpretáciu a hodnotenie umeleckého diela.         

 

Tvorivé zručnosti          

1)   Zhustiť dej epického (básnického, prozaického alebo dramatického) diela. 

2)  Transformovať text diela do iného literárneho druhu, formy alebo žánru.  

3)  Samostatne napísať básnický text, poviedku, scenár pre videofilm  alebo iný kratší text 

primerane náročného žánru. 

4)  Inscenovať kratší dramatický text. 

 

Informačné zručnosti      
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1)  Orientovať sa vo verejnej knižnici a jej službách. 

2)  Pracovať s údajmi o knižnom fonde v lístkovej a elektronickej podobe. 

3)  Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

4)  Vybudovať si vlastnú knižnicu. 

Ročník: prvý 
Slovenský jazyk  Počet hodín: 4 hodiny 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zvuková rovina jazyka 10 Jazyk a reč 

Jazyk a písmo 

Hláskoslovie 

Interpunkcia, rozdeľ. slov 

Rytmic. krátenie, znel. asimil. 

Vybrané a odvodené slová 

písanie veľkých písmen 

Žiak si uvedomuje spisovnosť, 

nespisovnosť, vie začať, viesť a  

ukončiť komunikáciu, odlišuje 

zvukovú a písomnú podobu reči  

a vie vlastnými slovami popísať 

pravidlá znel. asimilácie, používa 

správny pravopis.  

Lexikálna rovina jazyka 4 Slovo, význam slova, prenesený 

význam slova 

Viacslovné pomenovanie, ustá- 

lené spojenie 

Slovná zásoba, slovníky 

Tvorenie slov 

Pozná rozdiel vo veľkosti vlast- 

nej SZ a SZ národného jazyka,  

rozširuje si aktívnu SZ čítaním 

beletrie a štúdiom slovníkovej lit., 

používa skratky, značky, odvodené a 

zložené slová, vhodne využíva 

frateologizmy. 

Morfologická rovina jazyka 21 Podst. mená, príd. mená, zámená, 

číslovky, slovesá, príslovky, 

predložky, spojky častice, citoslovcia 

Vie v texte odlíšiť jednotlivé slovné 

druhy, tvary zámen sám – samý, oni – 

ony, násob. čísloviek päťkrát – päť 

ráz, 

uplatňuje gram. kategórie slov.  

druhov pri tvorbe viet, vie v texte 

odlíšiť plnovýznam. slovné druhy od 

neplnovýznam. 

Komunikácia 2 Jazyková komunikácia 

Druhy komunikácie 

Komunikačný reťazec 

Princípy komunikácie 

Na základe komunikačnej situá- 

cie vie použiť vhodnú slovnú  

zásobu, vie čítať s porozume- 

ním veku primerané umelec. a 

vecné texty, vie rozlíšiť umelec- 

ký a vecný text, vie v texte 

identifikovať výraz. prostriedky 

napr. termíny a obrazné   po- 

menovania. 

Práca s informáciami 2 Získavanie a sprac. informácií 

Zdroje informácií, spôsoby záznamu 

Brainstorming 

Vie určiť informač. zdroje, na 

 základe ktorých bol text vytvo- 

rený, dokáže využiť dostupné zdroje 

informácií, najmä slov- 

níky a internet pri práci s tex- 

tom. 

Komunikácia 4 Štýlotvorné činitele 

Jazykové štýly – rozdelenie 

Sloh. postupy, sloh. útvary 

Vie vymenovať základné štýlotvorné 

činitele, pri vlast- 

ných prejavoch dodržiava tému 

pričom zohľadňuje funkciu pre- 

javov, dokáže posúdiť spisov- 

nosť jazyk, prostriedkov a sub- 

jektívnu využiteľnosť vecného textu, 

dokáže vyjadriť svoj ná- 

zor na využitie textu na riešenie 

reálnych problémov. 
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Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Bežná komunikácia 7 

 

 

 

1 

Hovorový štýl 

Útvary bežnej komunikácie, tel. 

rozhovor, debata, polemika... 

Súkromný list, blahoželanie 

Moderné útvary bežnej komunikácie 

-prierezová téma Mediálna výchova 

Dokáže rozlíšiť nevhodnosť použitých 

slov v bežných situá- 

ciách, je schopný zhodnotiť  

škálu vyjad. prostriedkov účast- 

níkov komunikácie z hľadiska 

spisovnosti, uvedomuje si a vie 

poukázaťna štyl. neprimerané  

jazyk. prostriedky v závislosti 

od danej komunik. situácie,  

pozná zásady spoločenskej réto- 

riky, ale zriedka ich dodržiava. 

Vie zaujať kladný postoj k 

mediálnym produktom – napr. 

spoločenskú a sociálnu reklamu. 

Oficiálna komunikácia 9 Administratívny štýl 

Útvary adm. štýlu forma A4 

Žiadosť 

Motivačný list 

Životopis štrukturovaný, 

komplexný, beletrizovaný 

Útvary formátu A6 a iné 

Dokáže pochopiť chyby v pora- 

dí viet a dokáže ich opraviť, vie 

rozlíšiť kľúčové myšlienky od 

vedľajších, vie stanoviť vhodný 

sloh. útvar adm. štýlu a podľa 

vzoru vytvoriť žiadosť, 

splnomocnenie, leták, vie  

vyplniť dotazník, objednávku, 

potvrdenie. 

Pracovná komunikácia 6 Plán práce, program 

Zápisnica 

Zápis 

Správa o činnosti 

 

Dokáže vybrať kľúčové slová 

textu, vie vytvoriť jednoduchý  

plán svojej činnosti, postupovať 

podľa neho a kontrolovať ho, je 

schopný klásť zvedavé otázky 

pri plánovaní činnosti, pozná  

zásady plánovania vlastnej činnosti a 

je schopný pri pláno- 

vaní požiadať o pomoc. 
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Ročník: druhý 
Slovenský jazyk  Počet hodín: 4 hodiny 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Syntaktická rovina 30  vety podľa modálnosti 

 hlavné vetné členy,vetný základ 

 rozvíjacie vetné členy 

 priraďovací sklad, určovací sklad 

 odchýlky od vetnej stavby 

 priraďovacie súveie 

 podraďovacie súvetie, vedľajšia 

veta 

 zložené súvetie 

Pri organizácii myšlienok vo vlastných 

 jazykových prejavoch dodržiava pravidlá a 

požiadavky syntaxe, vie vysvetliť vzťah 

medzi členmi skladov vo vete na základe 

ich funkcie. Odlišuje jednoduchú vetu od 

súvetia a funkčne ich využíva vo vlastných 

prejavoch, dokáže transformovať 

jednoduché vety na súvetia a naopak. Vie v 

texte nájsť odchýlku od vetnej stavby – 

elipsu a vsuvku a funkčne ich využíva vo 

vlastných prejavoch Vie určiť druh 

jednoduchého súvetia, druh priraďovacieho 

súvetia a druh vedľajšej vety v 

podraďovacom súvetí. 

 

Nadvetná syntax 4  nadvetná/textová syntax 

 titulok 

 polovetná konštrukcia 

Vie vytvoriť kompozične zrozumiteľný text, 

v ktorom uplatní logické, časové a príčinno-

následné súvislosti textu a požiadavky 

slovosledu a vetosledu v slovenčine. 

Vie vytvoriť názov textu, text rozčleniť na 

odseky a na úvod, jadro a záver. Uplatňuje 

vo vlastných prejavoch správny slovosled. 

Komunikácia slovesného 

umenia 

15  opisný slohový postup 

 statický opis 

 dynamický opis 

 umelecký opis 

 odborný opis 

 charakteristika osoby 

Vie si na základe komunikačnej situácie 

správne stanoviť vhodný slohový útvar a 

zodpovedajúci jazykový štýl a na ich 

základe samostatne vytvorí požadovaný 

text. Dokáže rozlíšiť priamu a nepriamu 

charakteristiku i jednotlivé druhy opisov. 

Masmediálna komunikácia 15 

 

 

 

 

 

 

2 

 publicistický štýl 

 vlastnosti a využitie 

publicistického štýlu 

 dokumentárne žánre 

 analytické žánre 

 beletristické žánre 

 jazykové prostriedky 

Mediálna výchova – prierezová 

téma 

 publicistický štýl 

 spravodajské žánre  

Dokáže pochopiť vlastnosti a využitie 

publicistického štýlu, vie vysvetliť pojem 

masmédiá, rozlišuje niektoré základné žánre 

štýlu – správa, recenzia, glosa, reportáž... 

Na základe komunikačnej situácie vie 

použiť vhodnú slovnú zásobu a vie vytvoriť 

vybrané žánre publicistického štýlu. 

Vie zaobchádzať s rôznymi druhmi médií a 

ich produktmi, selektívne využívať médiá a 

vytvoriť si vlastný názor na médiá  vďaka 

prijímaným informáciám. 
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ROČNÍK : tretí 
Slovenský jazyk  Počet hodín: 3 hodiny 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zvuková rovina jazyka 5  intonácia 

 pauza – fyziologická, 

významová 

 vedľajší slovný prízvuk 

 tempo reči 

 frázovanie, modulácia 

hlasu 

Žiak: 

Vo svojich ústnych prejavoch uplatňuje 

vhodnú intonáciu, v ktorej dodržiava 

významové a fyziologické pauzy, primerané 

tempo reči, správne frázovanie a vhodnú 

moduláciu hlasu. Dokáže sa zorientovať v 

danej komunikačnej situácii a reagovať na 

počutý text tak, že poslucháč pochopí obsah 

jeho výpovede.  

Jazyková kultúra 8  ortoepia 

 ortografia  

Uvedomuje si spisovnosť a nespisovnosť vo 

svojom prejave a vo verejných prejavoch sa 

snaží používať spisovnú výslovnosť. 

Dodržiava zásady správnej výslovnosti a 

pravopisu. 

Lexikálna rovina jazyka 10  nárečové slová 

 termíny 

 básnické slová 

Pozná význam slov, ktoré využíva vo 

svojom jazykovom prejave, vie si overiť 

význam neznámych slov v dostupných 

informačných zdrojoch, využíva široký 

repertoár slovnej zásoby. Odlišuje v 

písaných i počutých prejavoch nárečové 

slová od spisovných. 

Morfologická rovina jazyka 10  stupeň (prídavné mená a 

príslovky) 

Vo vlastných jazykových prejavoch používa 

na vyjadrenie vyššej miery vlastností či 

okolností deja správne tvary stupňovania 

prídavných mien a prísloviek. 

Nadvetná syntax 11  súdržnosť textu – 

konektory 

 vetosled 

Vie vytvoriť názov textu, rozčleniť text na 

odseky a na úvod, jadro a záver. Vie 

vytvoriť kompozične zrozumiteľný text, v 

ktorom uplatní logické, časové a príčinno-

následné súvislosti textu. Je schopný 

vyhľadať v cudzom texte a uplatniť vo 

vlastnom jazykovom prejave obsahové a 

niektoré jazykové a mimojazykové 

konektory. 

Sloh 11  slohový útvar – žáner 

 kontext 

 interpretácia textu 

 spoločné a rozdielne znaky 

textov 

Je schopný interpretovať vecný aj umelecký 

text a spájať informácie z textu s 

predchádzajúcimi poznatkami a 

skúsenosťami. 

Učenie sa 11  dedukcia 

 indukcia 

 komparácia 

 analýza 

 syntéza 

 analógia 

Je schopný samostatne zoradiť motívy a 

myšlienky podľa časovej a logickej 

postupnosti. Vie racionálne využiť logické 

myšlienkové operácie na riešenie rôznych 

životných situácií. 
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Pri výuke bude použitá odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy 

nadobudnuté v rámci projektu Moderná škola 26110130272. 

 

Ročník: Štvrtý 3 hodiny týždenne 
Slovenský jazyk  

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia a sloh 5  Rečnícky štýl 

 Znaky rečníckeho štýlu -  

verejnosť, ústnosť/písomnosť 

sugestívnosť 

adresnosť 

názornosť 

 Výrazové prostriedky 

verbálne, neverbálne 

 Z histórie rétoriky 

antika, stredovek, 

renesancia, rétorika na  

Slovensku 

Žiak: 

Vo svojich ústnych prejavoch 

uplatňuje vhodnú intonáciu, v ktorej 

dodržiava významové a fyziologické 

pauzy, tempo reči, správne 

frázovanie a vhodnú moduláciu 

hlasu. Pri ústnej prezentácii 

jazykového prejavu aktívne využíva 

vhodné mimojazykové prostriedky, 

ovláda a vo vlastných prejavoch 

dodržiava spoločenské zásady 

jazykovej komunikácie. 

Vo svojej jazykovej praxi sa snaží 

vyhýbať devalvujúcej komunikácii. 

Komunikácia a sloh 15  Žánre rečníckeho štýlu 

 agitačné prejavy 

 náučné prejavy 

 príležitostné prejavy 

Žiak: 

Dokáže sa rozhodnúť pre vhodný 

slohový útvar v súlade s cieľom 

komunikácie. 

Vie vysvetliť rozdiely medzi 

rôznymi spôsobmi šírenia informácií 

(propagácia, propaganda, agitácia) a 

je pripravený na možnú prítomnosť 

dezinformácií v jazykových 

prejavoch. Vie vysvetliť typické 

znaky príležitostných, náučných a 

agitčných prejavov. 

Jazyk a reč  5  Všeobecné poznatky o 

jazyku 

 Vznik jazyka 

 Jazyk a písmo 

 Vývin jazyka 

 

Žiak: 

Pozná klasifikáciu slovanských 

jazykov, vie vysvetliť vývojovú líniu 

slovenčiny od indoeurópskeho 

prajazyka  po jej začlenenie do 

rodiny západoslovanských jazykov.  

 

Jazyk a reč  5  Národný jazyk  

 Formy národného jazyka 

 Vznik a vývin jazyka 

Žiak: 

Vie vysvetliť rozdiel medzi 

národným, cieľovým, cudzím, 

úradným a jazykom národnostných 

menšín. Pozná dôvody, pre ktoré sa 

staroslovienčina stala spisovným 

jazykom. 

Jazyk a reč  5  Jazyková kultúra Žiak: 

Uvedomuje si spisovnosť a 

nespisovnosť vo svojom prejave a 

vo verejných prejavoch sa snaží 

používať spisovnú výslovnosť. 

Pozná a pri tvorbe vlastných 

prejavov aktívne využíva platné 
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kodifikačné príručky. 

 

 

 

Ročník: štvrtý 4 hodiny týždenne  
Slovenský jazyk 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia a sloh 11  Rečnícky štýl 

 Znaky rečníckeho štýlu -  

verejnosť, ústnosť/písomnosť 

sugestívnosť 

adresnosť 

názornosť 

 Výrazové prostriedky 

verbálne, neverbálne 

 Z histórie rétoriky 

antika, stredovek, 

renesancia, rétorika na  

Slovensku 

Žiak: 

Vo svojich ústnych prejavoch 

uplatňuje vhodnú intonáciu, v ktorej 

dodržiava významové a fyziologické 

pauzy, tempo reči, správne 

frázovanie a vhodnú moduláciu 

hlasu. Pri ústnej prezentácii 

jazykového prejavu aktívne využíva 

vhodné mimojazykové prostriedky, 

ovláda a vo vlastných prejavoch 

dodržiava spoločenské zásady 

jazykovej komunikácie. 

Vo svojej jazykovej praxi sa snaží 

vyhýbať devalvujúcej komunikácii. 

Komunikácia a sloh 19  Žánre rečníckeho štýlu 

 agitačné prejavy 

 náučné prejavy 

 príležitostné prejavy 

Žiak: 

Dokáže sa rozhodnúť pre vhodný 

slohový útvar v súlade s cieľom 

komunikácie. 

Vie vysvetliť rozdiely medzi 

rôznymi spôsobmi šírenia informácií 

(propagácia, propaganda, agitácia) a 

je pripravený na možnú prítomnosť 

dezinformácií v jazykových 

prejavoch. Vie vysvetliť typické 

znaky príležitostných, náučných a 

agitčných prejavov. 

Jazyk a reč  7  Všeobecné poznatky o 

jazyku 

 Vznik jazyka 

 Jazyk a písmo 

 Vývin jazyka 

 

Žiak: 

Pozná klasifikáciu slovanských 

jazykov, vie vysvetliť vývojovú líniu 

slovenčiny od indoeurópskeho 

prajazyka  po jej začlenenie do 

rodiny západoslovanských jazykov.  

 

Jazyk a reč  11  Národný jazyk  

 Formy národného jazyka 

 Vznik a vývin jazyka 

Žiak: 

Vie vysvetliť rozdiel medzi 

národným, cieľovým, cudzím, 

úradným a jazykom národnostných 

menšín. Pozná dôvody, pre ktoré sa 

staroslovienčina stala spisovným 

jazykom. 
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Jazyk a reč  7  Jazyková kultúra Žiak: 

Uvedomuje si spisovnosť a 

nespisovnosť vo svojom prejave a 

vo verejných prejavoch sa snaží 

používať spisovnú výslovnosť. 

Pozná a pri tvorbe vlastných 

prejavov aktívne využíva platné 

kodifikačné príručky. 

 

 

Ročník: prvý  Počet hodiny: 4 hodiny 
Literatúra  

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Lyrická poézia 5 Štruktúra literárneho diela 

Štylistické a reč. figúry 

Trópy 

Metrika, rým 

Lyrické žánre 

Žiak vie definovať termín ryt- 

mus, vie určiť dĺžku slabičného 

verša, dokáže vyhľadať v texte 

anaforu, prirovnanie, chápe ich 

a vie vysvetliť ich význam v texte 

básne, rozumie podstate 

metafory, dokáže vysvetliť jej 

význam pre básnický text. 

Epická próza 2 Epika 

epické žánre 

Dokáže odlíšiť viazanú reč od 

neviazanej, vie reprodukovať 

definíciu epiky a jej znakov. 

Všeobecné otázky 

dramatickej 

literatúry  

1 Dramatické umenie 

dramatické žánre 

Vie definovať monológ, dialóg, 

repliku, dokáže rozlíšiť vnút. 

kompozíciu drámy od kompozície 

epiky. 

Ľudová poézia a próza 2 Ľudová slovesnosť Vie definovať znaky ľud. slo- 

vesnosti, vie reprodukovať roz- 

právky, povesti, piesne, dokáže  

verbálne vyjadriť emocionálny  

zážitok z prečítaného textu. 

Epická poézia 9 Epos 

Báj 

Bájka 

Vie definovať dané útvary, vie 

uplatniť vedomosti o vonkajšej 

a vnútornej kompozícii diela,  

charakterizuje postavy z hľadis- 

ka ich pozície v dejovom pláne. 

Lyrická poézia 3 Ľúbostná poézia 

Duchovná poézia 

Svetská poézia 

Rozumie princípu obraznosti 

v jazyku a vie určiť podstatu 

metonymie, dokáže reproduko- 

vať jej funkciu v poézii, vie  

vysvetliť rozdiel medzi metafo- 

rou a metonymiou, vie sformu- 

lovať svoj čitateľský dojem. 

Tragická dráma 7 Tragédia Vie uplatniť vedomosti o vnú- 

tornej kompozícii drámy, doká- 

že pochopiť a analyzovať vnú 

torný svet dram. postavy, vie  

prezentovať svoj názor a obhá- 

jiť ho v diskusii. 

Epická poézia 2 Pieseň o Rolandovi Vie uplatniť vedomosti o von- 
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Pieseň o Nibelungoch 

Slovo o pluku Igorovom 

kajšej kompozícii a určiť fázy  

vo vnútornej kompozícii diela, 

dokáže identifikovať príznako- 

vé štylistické a lexikálne prvky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Lyrická poézia 2 Pôsobenie Konštantína a Metoda na 

Veľkej Morave 

Proglas 

Vie pochopiť a vysvetliť výz- 

nam práce vierozvestcov z hľa- 

diska písma, jazyka a literatúry, 

dokáže vyjadriť emotívny čita- 

teľský zážitok z prvej slovan- 

skej básne, dokáže nájsť v texte 

umelecké prostriedky. 

Krátka epická próza 5 Legenda 

Cestopisná próza  

Novela 

Vedecká próza 

Chápe stratifikáciu umeleckého 

diela, vie charakterizovať pod- 

statu útvarov, chápe autorské 

posolstvo, vie vysvetliť znaky 

novely, dokáže nájsť prvky vec- 

nej prózy. 

Epická poézia 1 Duchovný epos 

J. Milton 

T. Tasso 

Vie určiť príznakové lexikálne 

a štylistické prvky, dokáže up- 

latniť vedomosti o funkcii rýmu 

 v básnickom texte, vie sformu- 

lovať svoj čitateľský zážitok. 

Komická dráma 4 Komédia 

Moliére 

J. Chalupka 

Vie identifikovať rozdiely me- 

dzi tragédiou a komédiou, vie 

rozlíšiť komickosť postavy a 

situácie, dokáže pochopiť autor- 

ský zámer. 

Jazykovedná a výchovná próza 5 J. I. Bajza 

A. Bernolák 

J. Fándly 

Ľ. Štúr 

Dokáže pochopiť význam úsilia 

jazykovedcov z hľadiska našej 

národnej histórie, dokáže rozlí- 

šiť znaky jazykových teórií ja- 

zykových tvorcov, dokáže pre- 

zentovať svoje stanovisko na 

význam výchovnej prózy. 

Národnobuditeľská lyrická 

a epická poézia 

5 J. Kollár 

J. Hollý 

Dokáže pochopiť a vysvetliť 

myšlienky slovanskej spoluprá- 

ce a odkazu cyrilo-metodskej 

tradície z hľadiska historickej 

situácie, dokáže verbálne sfor- 

mulovať svoj čitateľský zážitok 

Veľká epická próza 4 Román 

F. Rabelais, M. C. Saavedra 

V. Hugo 

Vie definovať román a dokáže 

vedomosti aplikovať na známe 

literárne dielo,pozná pojem 
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J. W. Goethe priamy rozprávač a dokáže ho 

identifikovať v diele, dokáže  

odlíšiť autorskú reč a reč pos - 

táv a vie ich obsahovo, formál- 

ne a pravopisne vymedziť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Lyrická poézia 2 G. G. Byron, P. B. Shelley 

A. Mickiewicz, S. Petofi 

A. Sládkovič – Marína 

Vie odlíšiť prízvučné a nepríz- 

vučné slabiky, dokáže defino- 

vať sylabicko-veršový systém 

a chápe význam prízvuku v bás- 

ňach, vie vysvetliť obsahové  

posolstvo známej básne a pou- 

kázať na jazykové prostriedky, 

ktorými básnik vyjadril svoj  

umelecký odkaz. 

Epická poézia 4 A. S. Puškin. K. H. Mácha 

S. Chalupka, J. Kráľ 

A. Sládkovič – Detvan, J. Botto 

Vie reprodukovať definíciu epi- 

ky a určiť literárnodruhovú  

príslušnosť známych epických 

literárnych diel, dokáže rytmic- 

ky správne prečítať jambický 

verš.  

Krátka epická próza 2 Novela, poviedka, povesť Vie odlíšiť princíp viazanej re- 

či od neviazanej, vie reprodu- 

kovať poučky o vševediacom  

rozprávačovi a literárnej posta- 

ve a vymenovať kompozičné 

fázy v dejovej osnove diel. 
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Ročník: druhý  Počet hodín: 4 hodiny 
Literatúra 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krátka epická próza 10  poviedka 

 vševediaci rozprávač 

 literárna postava 

 vnútorná kompozícia 

 čítanie a interpretácia 

 význam jazykových prostriedkov 

 

 

 

 

Výber: M.Kukučín, J.G.Tajovský, 

B.S.Timrava,G.de Maupassant, 

J.Jesenský 

Žiak: 

Vie odlíšiť viazanú reč od neviazanej a 

vysvetliť rozdiely medzi nimi, chápe 

funkciu rozprávača, dokáže určiť 

vševediaceho rozprávača. Vie vymedziť 

pojem literárna postava a dokáže 

charakterizovať postavy z čitateľského 

hľadiska. Vie vysvetliť podstatu 

jednotlivých kompozičných fáz epického 

diela a určiť tieto fázy v akomkoľvek diele s 

chronologickou kompozíciou. 

Vie vyjadriť svoj názor na prečítané dielo. 

Krátka epická próza 10  novela 

 hĺbkové členenie diela – dejový 

plán a významový plán 

 význam jazykových prostriedkov 

 

 

 

Výber: B.S.Timrava, : M.Kukučín, 

J.G.Tajovský, F.M.Dostojevskij 

A.P.Čechov 

Žiak: 

Chápe hĺbkové členenie diela a dokáže 

vysvetliť základnú významovú orientáciu 

diela. Vie vysvetliť znaky novely ako aj 

rozdiel medzi poviedkou a novelou. Dokáže 

určiť niektoré príznakové štylistické a 

lexikálne prvky. Dokáže charakterizovať 

postavy z hľadiska ich pozície v dejovom 

pláne diela. 

Lyrická poézia 8  druhy lyriky 

 spoločenská lyrika 

 ľúbostná lyrika 

 kontrast 

 významový paralelizmus 

 čítanie a interpretácia 

 

 

Výber: S.H.Vajanský, 

P.O.Hviezdoslav, J.Jesenský, 

I.Krasko 

Žiak: 

Vie vymedziť pojmy spoločenská a ľúbostná 

lyrika, dokáže určiť básnický protiklad, je 

schopný vysvetliť význam kontrastu v 

známej básni. Spolupracuje s ostatnými, vie 

kriticky posúdiť mienku iných a obhájiť svoj 

názor .Nové poznatky dokáže zapracovať do 

systému vedomostí a využívať ich v ďalšej 

práci.  

Lyrická poézia 8  Štylizácia 

 symbol 

 sonet, óda 

 epiteton 

 štylisticko-lexikálna analýza 

Žiak: 

Vie definovať symbol, chápe jeho podstatu, 

dokáže vyhľadať symboly a zapojiť ich do 

reprodukcie výkladu básne. Chápe obraznú 

podstatu epiteta. Pozná vonkajšiu 
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básne 

 čítanie a interpretácia 

 

 

 

Výber: I.Krasko, Ch.Baudelaire, 

G.Apolinaire, J.A.Rimbaud 

kompozičnú štruktúru sonetu, vie určiť jeho 

rýmovú schému.Vie sformulovať svoj 

čitateľský dojem a prezentovať ho v 

diskusii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká epická próza 20  román 

 druhy románu 

 subjektívny rozprávač 

 pásmo rozprávača a pásmo 

postáv 

 monológ, dialóg 

 vonkajšia a vnútorná 

kompozícia 

 vševediaci a priamy rozprávač 

 čítanie a interpretácia 

 

 

 

Výber:H.de Balzac, Ch. Dickens,  

E.Zola, Stendhal, G.de 

Maupassant, G.Flaubert, 

F.M.Dostojevksij, L.N.Tolstoj, 

S.H.Vsajanský, T.Vansová, 

M.Kukučín 

Žiak: 

Vie definovať román a vysvetliť odlišnosti 

medzi poviedkou, novelou a románom a vie 

ich aplikovať na literárne dielo. Pozná pojem 

priamy rozprávač a dokáže ho identifikovať v 

známom diele. Dokáže odlíšiť obe pásma 

textu i obe formy priamej reči, formálne a 

pravopisne ich vymedziť. Dokáže 

transformovať reč postáv do autorskej reči. 

Vie určiť vonkajšiu kompozíciu prozaického 

diela a vysvetliť aspoň niektoré fázy zo 

známeho diela. Výsledky analýzy autorskej 

koncepcie postáv, funkcie subjektívneho 

rozprávača a štylistických a lexikálnych 

prostriedkov dokáže aspoň čiastočne zapojiť 

do vysvetľovania vzťahov oboch vertikálnych 

rovín diela. Chápe a vie vysvetliť 

spoločenský a umelecký prínos diela pre 

národnú kultúru. 

Dramatická literatúra 8  všeobecné otázky 

 vonkajšia kompozícia 

 horizontálne členenie 

 funkcia jazykových prvkov 

 čítanie a interpretácia 

dramatických textov 

 herec, režisér, dramaturg 

 

 

 

 

Výber.J.G.Tajovský,P.O.Hviezdosl

av, A.P.Čechov 

Žiak: 

Vie uviesť charakteristické črty vonkajšej 

kompozície divadelnej hry a určiť prvky 

vonkajšej kompozície v hre. Pozná fázy 

vnútornej kompozičnej osnovy a dokáže určiť 

niektorú fázu v literárnom texte hry. Vie 

odlíšiť pojmy monológ, dialóg a replika a 

vysvetliť zmysel autorskej poznámky. Dokáže 

objasniť podstatu hercovej tvorivosti pri 

stvárnení postavy a vysvetliť príspevok 

režiséra k inscenácii. Dokáže určiť 

príznakové štylisticko-lexikálne prvky a 

charakterizovať ich význam pre celkové 

vyznenie diela. 

Dramatická literatúra 2  komická dráma 

 fraška 

 humor, hyperbola 

 charakterový typ postavy 

 dramatizované čítanie 

 

Žiak: 

Vie vysvetliť podstatu veselohry, pozná 

pojem charakterový typ postavy, chápe 

komickosť postáv ako súčasť autorovej 

koncepcie príbehu Svoj názor na text dokáže 

prezentovať a obhájiť ho v diskusii. Vie 
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Výber: J.Palárik 

zdramatizovať malú časť textu humoristickej 

prózy a posúdiť schopnosť hercov zaujať 

divákov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník: tretí  Počet hodín: 3 hodiny 
Literatúra  

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká epická próza 6  sociálny a psychologický 

román 

 autorská štylizácia reality 

 čítanie a interpretácia 

textov 

 analýza horizontálnej 

kompozície diela 

 analýza autorskej 

koncepcie postáv v rámci 

myšlienkového zamerania 

diela 

 štylisticko-lexikálna 

analýza jazyka 

 

 

Výber: E.R. Remarque, E. 

Hemingway, R. Rolland, T. Mann, 

J.C. Hronský, M. Urban, G. Vámoš 

B. Pasternak, P. Jilemnický 

Žiak: 

Vie vysvetliť rozdiel medzi sociálnym a 

psychologickým  románom, je schopný 

svoje vedomosti využiť pri analýze a určení 

druhu románu. Vie identifikovať 

významovú rovinu diela a vysvetliť 

profiláciu postáv, rozumie vzájomným 

vzťahom medzi autorom, realitou a dielom 

a vie vysvetliť, že umelecké dielo je 

subjektívny svet cieľavedome vytvorený 

autorom podľa jeho vlastných hodnôt. 

Je schopný analyzovať dielo z hľadiska 

kompozície, štylizácie a obsahu a 

konfrontovať svoj systém hodnôt s 

hodnotami vyplývajúcimi z diela. 

Krátka epická próza 6  klasifikácia druhov 

rozprávača 

 vnútorný monológ v 

obsahovej a myšlienkovej 

koncepcii diela 

 vnútorný monológ ako 

komentár k deju 

 čítanie a interpretácia 

 kompozičná a štylisticko-

lexikálna analýza  

 interpretácia myšlienkovej 

a estetickej pôsobnosti 

diela 

 

Výber: G. Vámoš, D. Chrobák, I. 

Horváth, J. Hrušovský, E. 

Hemingway 

Žiak: 

Pozná podstatu vnútorného monológu. 

Okrem základného triedenia typov 

rozprávača dokáže vytvoriť klasifikáciu z 

viacerých hľadísk ( napr. podľa formy 

rozprávania). 

Pri prezentácii svojho stanoviska vie uviesť 

aj cudzí názor alebo informáciu, ktorú 

získal z informačného prameňa. 

Lyrická poézia 5  voľný verš 

 pásmo 

Žiak: 

Rozpozná vlastnosti voľného verša a vie 
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 impresionizmus a 

senzualizmus 

 reflexívna a duchovná 

lyrika 

 čítanie a interpretácia básní 

 štylisticko-lexikálna 

analýza textu, funkcie 

jazykových prvkov  

 

 

Výber: J. Smrek, R. Dilong,  E.B. 

Lukáč, L. Novomeský, V. Beniak, 

R. Fábry 

demonštrovať rozdiely medzi voľným a 

viazaným veršom. 

Vie charakterizovať podstatu reflexívnej a 

duchovnej poézie, chápe a vie vysvetliť 

prekrývanie sa jednotlivých druhov lyriky v 

konkrétnych dielach. Dokáže identifikovať 

náladu básne a vyhľadať v texte štylistické 

jazykové prostriedky, ktoré ju vyvolávajú. 

Vie nové poznatky vhodne zaznamenať a 

používať pri ďalšej práci. V diskusii sa 

snaží vysvetliť svoje chápanie básne a 

použiť pri tom aj výsledky spoločnej 

analýzy textu. 

 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká epická próza 5  reťazová kompozícia 

 lyrizácia epickej prózy 

 idealizácia postáv 

 animizácia zvierat a vecí 

 personifikácia v próze 

 čítanie a interpretácia 

 analýza a hodnotenie 

autorskej koncepcie postáv 

v rámci celkového 

myšlienkového zamerania 

diela 

 

 

Výber:  M. Urban, Ľ. Ondrejov, D. 

Chrobák, M. Figuli, F. Švantner 

Žiak: 

Vie charakterizovať reťazový kompozičný 

postup. Chápe podstatu lyrizácie 

rozprávania a dokáže v texte nájsť a určiť 

jazykové prostriedky použité na poetizáciu 

diela. Vie vysvetliť štylistickú podstatu 

personifikácie a vie poukázať na jej 

významovú funkčnosť a umeleckú 

pôsobivosť v kontexte diel lyrizovanej 

prózy. Poznatky získané analýzou diela s 

prvkami lyrizácie jazyka dokáže uplatniť na 

vysvetlenie významovej roviny daného 

diela a zaujať k jeho postavám osobné 

stanovisko. Dokáže vysvetliť osudovú 

vyhranenosť hrdinov diel, rozumie podstate 

boja medzi dobrom a zlom a dokáže ho 

aplikovať na dielo. 

Lyrická poézia 4  čistá lyrika 

 zvukomaľba 

 čítanie a interpretácia 

otvorených básní 

 štylisticko-lexikálna a 

zvuková analýza textu  

 vyvodzovanie lyrického 

posolstva diela 

 

 

 

Výber: R. Dilong, J. Smrek, M. 

Rázus, Š. Krčméry, V. Beniak 

Žiak: 

Chápe podstatu čistej lyriky, rozumie 

princípu voľného priraďovania lyrických 

pasáží a je schopný verbálne prezentovať 

jednotu lyrickej výpovede s tematickou a 

gramatickou uvoľnenosťou. Chápe 

otvorenosť básnickej výpovede a dokáže 

tlmočiť svoj výklad významového vyznenia 

básne. Vie identifikovať lexikálne, 

štylistické, kompozičné a rytmotvorné 

činitele. Získané poznatky vie vhodne 

zaznamenať a používať pri ďalšej práci. V 

diskusii sa usiluje vysvetliť svoje chápanie 

básne. 

Dramatická literatúra 4  dramatický princíp jednoty, 

miesta, času a charakterov 

postáv 

 čítanie a interpretácia 

 analýza vnútornej 

kompozície 

 celkové myšlienkové 

zameranie diela 

 

Žiak: 

Pozná podstatu tragédie, na základe 

kritickej úvahy dokáže zaujať hodnotiace 

stanovisko aj k obsahovo zmiešaným, resp. 

nevyhraneným typom hier. Pozná klasickú 

kompozíciu drámy a vie ju aplikovať na 

dielo. Je schopný vysvetliť stvárnenie 

postavy z hľadiska autorovej koncepcie a 

významového zamerania diela. Dokáže 
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Výber: I. Stodola, J. Barč-Ivan, P. 

Zvon, G. B. Shaw 

určiť prvky, ktoré sú v prehovoroch postáv 

nositeľom myšlienkového posolstva.  Vie 

zdramatizovať časť poviedky, funkčne 

využiť monológ, dialóg a vytvoriť scénické 

poznámky. 

Netradičná epická próza 3  hlbinná psychológia 

 asociácia 

 prúd autorovho vedomia 

 bezsujetová próza 

 čítanie a interpretácia 

 analýza horizontálnej 

kompozičnej štruktúry 

 štylisticko-lexikálna 

analýza textu 

Výber: F. Kafka, J. Joyce, M. Proust 

Žiak: 

vie poukázať na zmeny v spôsoboch 

rozprávania v netradičnej próze. Dokáže 

vysvetliť princíp voľných asociácií v 

rozprávaní. Dokáže vysvetliť netradičnú 

kompozičnú organizáciu deja a uviesť 

príklady na štylistické experimenty v 

jazyku diela. Uvedomuje si bizarnosť  

zdeformovaných nonrealistických postáv. 

 
Pri výuke bude použitá odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy 

nadobudnuté v rámci projektu Moderná škola 26110130272. 
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Ročník: Štvrtý 3 hodiny týždenne 
Literatúra 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká epická próza 10  Revitalizácia spoločenskej 

funkcie umenia a literatúry 

 Dôsledky vojnovej tragédie 

ľudstva 

 Obnovenie pocitu  

zodpovednosti ľudí za svoje 

osudy 

 Rozmanitosť výpovedí o 

vojne a správaní sa ľudí 

 Pokus o zlúčenie realizmu a 

idealizmu v umení totalitnej 

spoločnosti 

 Rozhnevaní mladí muži 

 Čítanie a interpretácia 

textov 

 

Výber: J. Heller, N. Mailer, A. 

Miller, G. Orwell, A. Moravia, 

A.I.Solženicyn 

Žiak: 

Vie identifikovať významovú rovinu 

diela a vysvetliť profiláciu postáv, 

rozumie vzájomným vzťahom medzi 

autorom, realitou a dielom a vie 

vysvetliť, že umelecké dielo je 

subjektívny svet cieľavedome 

vytvorený autorom podľa jeho 

vlastných hodnôt . Je schopný 

analyzovať dielo z hľadiska 

kompozície, štylizácie a obsahu a 

konfrontovať svoj systém hodnôt s 

hodnotami vyplývajúcimi z diela. 

Netradičná epická próza 10  Hlbinná psychológia 

 Asociácia 

 Prúd autorovho vedomia 

 Bezsujetová próza 

 Existencionalizmus 

 Nonkonformizmus 

 Antiromán 

 Čítanie a interpretácia 

textov 

 

Výber: J.P.Sartre, A. Camus, 

A.Robbe-Grillet, H.Bõll,G.Grass 

Žiak: 

Vie poukázať na zmeny v spôsoboch 

rozprávania v netradičnej próze.  

Dokáže vysvetliť princíp voľných 

asociácií v rozprávaní. Dokáže 

vysvetliť netradičnú kompozičnú 

organizáciu deja a uviesť príklady 

na štylistické experimenty v jazyku 

diela. Uvedomuje si bizarnosť 

zdeformovaných nonrealistických 

postáv. 
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Súčasná lyrická poézia 3  Vplyv anarchizmu, 

globalizmu a mediálnej 

manipulácie spoločnosti a 

mládeže na umenie 

 Sformovanie revoltujúcej 

mládeže s vlastnou kultúrou 

 Beatnici 

 Čítanie a interpretácia básní 

 

 

Výber: J. Kerouac, A.Ginsberg, J. 

Prévert 

Žiak: 

Vie výrazne a jazykovo správne 

prečítať text akejkoľvek básne a 

uplatniť vlastné frázovanie. 

Rozumie princípu voľného 

priraďovania  lyr. pasáží v básni, 

dokáže vystihnúť vnútornú  

spojitosť v kompozícii básnickej 

výpovede a svoj názor vie verbálne 

prezentovať v diskusii. 

Vie argumentmi z analýzy veršov 

obhajovať svoje stanovisko, ale 

zároveň chápe relatívnosť a 

subjektívnosť hodnotenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatická literatúra 5  Nonsens 

 Gag 

 Pointa 

 Slovná hračka 

 Absurdná dráma 

 Irónia 

 Čítanie a intepretácia 

absurdných dramatických 

textov 

 

Výber: S.Beckett, E.Ionesco, 

M.Lasica, J.Satinský, V.Havel 

Žiak: 

Chápe podstatu absurdnej drámy, vie 

určiť v hre alogické spojenia, 

rozumie využitiu viacvýznamovosti 

slov a slovných spojení zo strany 

postavy a vie určiť funkciu týchto 

prostriedkov v nonsensovom 

dialógu. Vie identifikovať a 

interpretovať skrytý významový 

plán. Vie sformulovať svoje 

stanovisko k textu a dokáže ho 

obhajovať, ale berie do úvahy aj 

odlišné stanoviská. 

Veľká epická próza 9  Retrospektívny kompozičný 

postup 

 Narúšanie epickej 

chronológie 

 Spätosť kompozičnej 

organizácie sujetu s dejovou 

a myšlienkovou stránkou 

diela 

 Čítanie a interpretácia diel 

 

Výber: V.Mináč. 

A.Bednár,L.Mňačko,L.Ťažký, 

J.D.Salinger, R.Jašík, V.Šikula 

Žiak: 

Pozná chronologický a 

retrospektívny kompozičný postup, 

dokáže vysvetliť rozdiely, zostaviť 

fabulu a rekonštruovať z nej 

klasickú osnovu vnútornej 

kompozície. 

Dokáže pochopiť dielo na základe 

analýzy.  

Hodnoty a významy obsiahnuté v 

diele dokáže posúdiť aj v sociálno-

kultúrnom kontexte doby, v ktorej 

dielo vzniklo. 

Súčasná epická próza 9  Postmoderna 

 Satira 

 Autorská koncepcia postáv 

 identifikácia kompozície 
diela 

 Výklad deformácie 

epického času a 

Žiak: 

Vie reprodukovať poučenie o 

podstate postmoderného diela, ktoré 

nezobrazuje realitu priamočiaro. 
Je schopný pochopiť alegorické 

prvky v dejovom pláne diela, pozná 

metódu preberania motívov z diel 
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chronológie 

 Interpretácia 

postmoderného diela 

 

Výber: D.Mitana, P.Vilikovský, 

L.Ballek, D.Dušek, D.Tatarka, 

F.Hečko, P.Jaroš, V.Bednár, 

P.Pišťanek, P.Holka 

iných autorov a iných umeleckých 

období, chápe parafrázovanie 

ustálených spôsobov vyjadrovania, 

vie poukázať na autorove 

experimenty s epickým časom a 

priestorom. 

Súčasná lyrická poézia 5  Autorov model sveta 

 Spoločenská lyrika 

 Ľúbostná lyrika 

 Kontrast 

 Významový paralelizmus 

 Poppoézia 

 Interpretácia básní 

 

Výber: J.Kostra, P.Horov, A.Plávka, 

V.Mihálik, M.Válek, M.Rúfus, 

J.Urban, D.Hevier 

Žiak: 

Vie výrazne a jazykovo správne 

prečítať text akejkoľvek básne a 

uplatniť vlastné frázovanie. V 

známom texte dokáže identifikovať 

básnické trópy, zvukové a štylistické 

figúry, vystihnúť náladu básne, 

rozpoznať jej význam a vyjadriť 

svoj názor. 

Vie analyzovať text populárnej 

piesne z hľadiska obsahu a vyjadriť 

osobné hodnotiace stanovisko na jej 

kvalitu 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatická literatúra 4  Princípy jednoty miesta, 

času, charakterov postáv 

 Analýza vnútornej 

kompozície 

 Funkcia jazykových 

prostriedkov v celkovom 

zameraní diela 

 Dramatické čítanie hry 

 

Výber: J.Solovič, P.Bukovčan, 

Š.Králik, P.Karvaš, O.Záhradník 

Žiak: 

Pozná klasickú kompozíciu drámy a 

vie ju aplikovať na akékoľvek 

dramatické dielo. Je schopný 

vysvetliť stvárnenie postavy z 

hľadiska autorovej koncepcie a 

významového zamerania diela. Vie 

zdramatizovať časť poviedky, 

funkčne využiť monológ, dialóg a 

vytvoriť scénické poznámky. 
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Ročník: štvrtý 4 hodiny týždenne  
Literatúra 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká epická próza 11  Revitalizácia spoločenskej 

funkcie umenia a literatúry 

 Dôsledky vojnovej tragédie 

ľudstva 

 Obnovenie pocitu  

zodpovednosti ľudí za svoje 

osudy 

 Rozmanitosť výpovedí o vojne a 

správaní sa ľudí 

 Pokus o zlúčenie realizmu a 

idealizmu v umení totalitnej 

spoločnosti 

 Rozhnevaní mladí muži 

 Čítanie a interpretácia textov 

 

Výber: J. Heller, N. Mailer, A. 

Miller, G. Orwell, A. Moravia, 

A.I.Solženicyn 

Žiak: 

Vie identifikovať významovú rovinu 

diela a vysvetliť profiláciu postáv, 

rozumie vzájomným vzťahom medzi 

autorom, realitou a dielom a vie 

vysvetliť, že umelecké dielo je 

subjektívny svet cieľavedome 

vytvorený autorom podľa jeho 

vlastných hodnôt . Je schopný 

analyzovať dielo z hľadiska 

kompozície, štylizácie a obsahu a 

konfrontovať svoj systém hodnôt s 

hodnotami vyplývajúcimi z diela. 

Netradičná epická próza 12  Hlbinná psychológia 

 Asociácia 

 Prúd autorovho vedomia 

 Bezsujetová próza 

 Existencionalizmus 

 Nonkonformizmus 

 Antiromán 

 Čítanie a interpretácia textov 

 

Výber: J.P.Sartre, A. Camus, 

A.Robbe-Grillet, H.Bõll,G.Grass 

Žiak: 

Vie poukázať na zmeny v spôsoboch 

rozprávania v netradičnej próze.  

Dokáže vysvetliť princíp voľných 

asociácií v rozprávaní. Dokáže 

vysvetliť netradičnú kompozičnú 

organizáciu deja a uviesť príklady 

na štylistické experimenty v jazyku 

diela. Uvedomuje si bizarnosť 

zdeformovaných nonrealistických 

postáv. 
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Súčasná lyrická poézia 3  Vplyv anarchizmu, globalizmu a 

mediálnej manipulácie 

spoločnosti a mládeže na umenie 

 Sformovanie revoltujúcej 

mládeže s vlastnou kultúrou 

 Beatnici 

 Čítanie a interpretácia básní 

 

 

Výber: J. Kerouac, A.Ginsberg, J. 

Prévert 

Žiak: 

Vie výrazne a jazykovo správne 

prečítať text akejkoľvek básne a 

uplatniť vlastné frázovanie. 

Rozumie princípu voľného 

priraďovania  lyr. pasáží v básni, 

dokáže vystihnúť vnútornú  

spojitosť v kompozícii básnickej 

výpovede a svoj názor vie verbálne 

prezentovať v diskusii. 

Vie argumentmi z analýzy veršov 

obhajovať svoje stanovisko, ale 

zároveň chápe relatívnosť a 

subjektívnosť hodnotenia. 

Dramatická literatúra 6  Nonsens 

 Gag 

 Pointa 

 Slovná hračka 

 Absurdná dráma 

 Irónia 

 Čítanie a intepretácia 

absurdných dramatických  

Žiak: 

Chápe podstatu absurdnej drámy, vie 

určiť v hre alogické spojenia, 

rozumie využitiu viacvýznamovosti 

slov a slovných spojení zo strany 

postavy a vie určiť funkciu týchto 

prostriedkov v nonsensovom 

dialógu. Vie identifikovať a  

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

  textov 

 

Výber: S.Beckett, E.Ionesco, 

M.Lasica, J.Satinský, V.Havel 

interpretovať skrytý významový 

plán. Vie sformulovať svoje 

stanovisko k textu a dokáže ho 

obhajovať, ale berie do úvahy aj 

odlišné stanoviská. 

Veľká epická próza 11  Retrospektívny kompozičný 

postup 

 Narúšanie epickej chronológie 

 Spätosť kompozičnej organizácie 

sujetu s dejovou a myšlienkovou 

stránkou diela 

 Čítanie a interpretácia diel 

 

Výber: V.Mináč. 

A.Bednár,L.Mňačko,L.Ťažký, 

J.D.Salinger, R.Jašík, V.Šikula 

Žiak: 

Pozná chronologický a 

retrospektívny kompozičný postup, 

dokáže vysvetliť rozdiely, zostaviť 

fabulu a rekonštruovať z nej 

klasickú osnovu vnútornej 

kompozície. 

Dokáže pochopiť dielo na základe 

analýzy.  

Hodnoty a významy obsiahnuté v 

diele dokáže posúdiť aj v sociálno-

kultúrnom kontexte doby, v ktorej 

dielo vzniklo. 

Súčasná epická próza 12  Postmoderna 

 Satira 

 Autorská koncepcia postáv 

 identifikácia kompozície diela 

 Výklad deformácie epického 

času a chronológie 

 Interpretácia postmoderného 

diela 

 

Výber: D.Mitana, P.Vilikovský, 

L.Ballek, D.Dušek, D.Tatarka, 

F.Hečko, P.Jaroš, V.Bednár, 

P.Pišťanek, P.Holka 

Žiak: 

Vie reprodukovať poučenie o 

podstate postmoderného diela, ktoré 

nezobrazuje realitu priamočiaro. 

Je schopný pochopiť alegorické 

prvky v dejovom pláne diela, pozná 

metódu preberania motívov z diel 

iných autorov a iných umeleckých 

období, chápe parafrázovanie 

ustálených spôsobov vyjadrovania, 

vie poukázať na autorove 

experimenty s epickým časom a 

priestorom. 
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Súčasná lyrická poézia 6  Autorov model sveta 

 Spoločenská lyrika 

 Ľúbostná lyrika 

 Kontrast 

 Významový paralelizmus 

 Poppoézia 

 Interpretácia básní 

 

Výber: J.Kostra, P.Horov, A.Plávka, 

V.Mihálik, M.Válek, M.Rúfus, 

J.Urban, D.Hevier 

Žiak: 

Vie výrazne a jazykovo správne 

prečítať text akejkoľvek básne a 

uplatniť vlastné frázovanie. V 

známom texte dokáže identifikovať 

básnické trópy, zvukové a štylistické 

figúry, vystihnúť náladu básne, 

rozpoznať jej význam a vyjadriť 

svoj názor. 

Vie analyzovať text populárnej 

piesne z hľadiska obsahu a vyjadriť 

osobné hodnotiace stanovisko na jej 

kvalitu 

Dramatická literatúra 4  Princípy jednoty miesta, času, 

charakterov postáv 

 Analýza vnútornej kompozície 

 Funkcia jazykových prostriedkov 

v celkovom zameraní diela 

 Dramatické čítanie hry 

 

Výber: J.Solovič, P.Bukovčan, 

Š.Králik, P.Karvaš, O.Záhradník 

Žiak: 

Pozná klasickú kompozíciu drámy a 

vie ju aplikovať na akékoľvek 

dramatické dielo. Je schopný 

vysvetliť stvárnenie postavy z 

hľadiska autorovej koncepcie a 

významového zamerania diela. Vie 

zdramatizovať časť poviedky, 

funkčne využiť monológ, dialóg a 

vytvoriť scénické poznámky. 

Ročník: Prvý 3 hodiny týždenne 
Slovenský jazyk  

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zvuková rovina jazyka 6 Jazyk a reč 

Jazyk a písmo 

Hláskoslovie 

Interpunkcia, rozdeľ. slov 

Rytmic. krátenie, znel. asimil. 

Vybrané a odvodené slová 

písanie veľkých písmen 

Žiak si uvedomuje spisovnosť, 

nespisovnosť, vie začať, viesť a  

ukončiť komunikáciu, odlišuje 

zvukovú a písomnú podobu reči  

a vie vlastnými slovami popísať 

pravidlá znel. asimilácie, používa 

správny pravopis.  

Lexikálna rovina jazyka 3 Slovo, význam slova, prenesený 

význam slova 

Viacslovné pomenovanie, ustá- 

lené spojenie 

Slovná zásoba, slovníky 

Tvorenie slov 

Žiak: 

Pozná rozdiel vo veľkosti vlastnej SZ 

 a SZ národného jazyka, rozširuje si 

aktívnu SZ čítaním beletrie a štúdiom 

slovníkovej lit., používa skratky, 

značky, odvodené a zložené slová, 

vhodne využíva frazeologizmy. 

Morfologická rovina jazyka 21 Podst. mená, príd. mená, zámená, 

číslovky, slovesá, príslovky, 

predložky, spojky častice, citoslovcia 

Žiak: 

Vie v texte odlíšiť jednotlivé slovné 

druhy, tvary zámen sám – samý, oni – 

ony, násob. čísloviek päťkrát – päť 

ráz, uplatňuje gram.kategórie slov. 

druhov pri tvorbe viet, vie v texte 

odlíšiť plnovýznam. slovné druhy od 

neplnovýznamových. 

Komunikácia 1 Jazyková komunikácia 

Druhy komunikácie 

Komunikačný reťazec 

Princípy komunikácie 

Žiak: 

Na základe komunikačnej situácie 

vie použiť vhodnú slovnú  zásobu, 

vie čítať s porozumením veku 

 primerané umelecké a vecné texty, 

vie rozlíšiť umelecký a vecný text, 
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vie v texte identifikovať výrazové 

prostriedky napr. termíny a obrazné  

pomenovania. 

 

Práca s informáciami 2 Získavanie a sprac. informácií 

Zdroje informácií, spôsoby záznamu 

Brainstorming 

Žiak: 

Vie určiť informač. zdroje, na 

 základe ktorých bol text vytvorený, 

dokáže využiť dostupné zdroje 

informácií, najmä slovníky 

 a internet pri práci s textom. 

Komunikácia 2 Štýlotvorné činitele 

Jazykové štýly – rozdelenie 

Sloh. postupy, sloh. Útvary 

Žiak: 

Vie vymenovať základné štýlotvorné 

činitele, pri vlastných prejavoch, 

dodržiava tému, pričom zohľadňuje 

funkciu prejavov, dokáže posúdiť 

spisovnosť jazyka, prostriedkov a  

subjektívnu využiteľnosť vecného  

textu, dokáže vyjadriť svoj názor 

na využitie textu na riešenie 

reálnych problémov. 

 

 

 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Bežná komunikácia 4 

 

 

 

1 

Hovorový štýl 

Útvary bežnej komunikácie, tel. 

rozhovor, debata, polemika... 

Súkromný list, blahoželanie 

Moderné útvary bežnej komunikácie -
prierezová téma Mediálna výchova 

Žiak: 

Dokáže rozlíšiť nevhodnosť použitých 

slov v bežných situáciách, je schopný 

zhodnotiť škálu vyjadrovacích 

prostriedkov účastníkov komunikácie 

 z hľadiska spisovnosti, uvedomuje si 

a vie poukázať na štylisticky 

neprimerané jazykové prostriedky v 

závislosti od danej komunikačnej 

situácie, pozná zásady spoločenskej 

rétoriky, ale zriedka ich dodržiava. 

Vie zaujať kladný postoj k mediálnym 
produktom – napr. spoločenskú a 
sociálnu reklamu. 

Oficiálna komunikácia 11 Administratívny štýl 

Útvary adm. štýlu forma A4 

Žiadosť 

Motivačný list 

Životopis štrukturovaný, 

komplexný, beletrizovaný 

Útvary formátu A6 a iné 

 

Žiak: 

Dokáže pochopiť chyby v poradí viet 

a dokáže ich opraviť, vie 

rozlíšiť kľúčové myšlienky od 

vedľajších, vie stanoviť vhodný 

sloh. útvar adm. štýlu a podľa 

vzoru vytvoriť žiadosť, 

splnomocnenie, leták, vie  

vyplniť dotazník, objednávku, 

potvrdenie. 
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Pracovná komunikácia 9 Plán práce, program 

Zápisnica 

Zápis 

Správa o činnosti 

Plánované písomné práce a ich 

analýza 

 

Žiak: 

Dokáže vybrať kľúčové slová 

textu, vie vytvoriť jednoduchý  

plán svojej činnosti, postupovať 

podľa neho a kontrolovať ho, je 

schopný klásť zvedavé otázky 

pri plánovaní činnosti, pozná  

zásady plánovania vlastnej činnosti a 

je schopný pri plánovaní požiadať o 

pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník: druhý 3 hodiny týždenne  
Slovenský jazyk 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Syntaktická rovina 27  vety podľa modálnosti 

 hlavné vetné členy,vetný základ 

 rozvíjacie vetné členy 

 priraďovací sklad, určovací sklad 

 odchýlky od vetnej stavby 

 priraďovacie súveie 

 podraďovacie súvetie, vedľajšia veta 

 zložené súvetie 

Pri organizácii myšlienok vo 

vlastných 

 jazykových prejavoch dodržiava 

pravidlá a požiadavky syntaxe, vie 

vysvetliť vzťah medzi členmi skladov 

vo vete na základe ich funkcie. 

Odlišuje jednoduchú vetu od súvetia a 

funkčne ich využíva vo vlastných 

prejavoch, dokáže transformovať 

jednoduché vety na súvetia a naopak. 

Vie v texte nájsť odchýlku od vetnej 

stavby – elipsu a vsuvku a funkčne ich 

využíva vo vlastných prejavoch Vie 

určiť druh jednoduchého súvetia, druh 

priraďovacieho súvetia a druh 

vedľajšej vety v podraďovacom 

súvetí. 
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Nadvetná syntax 3  nadvetná/textová syntax 

 titulok 

 polovetná konštrukcia 

Vie vytvoriť kompozične 

zrozumiteľný text, v ktorom uplatní 

logické, časové a príčinno-následné 

súvislosti textu a požiadavky 

slovosledu a vetosledu v slovenčine. 

Vie vytvoriť názov textu, text 

rozčleniť na odseky a na úvod, jadro a 

záver. Uplatňuje vo vlastných 

prejavoch správny slovosled. 

Komunikácia slovesného 

umenia 

15  opisný slohový postup 

 statický opis 

 dynamický opis 

 umelecký opis 

 odborný opis 

 charakteristika osoby 

Vie si na základe komunikačnej 

situácie správne stanoviť vhodný 

slohový útvar a zodpovedajúci 

jazykový štýl a na ich základe 

samostatne vytvorí požadovaný text. 

Dokáže rozlíšiť priamu a nepriamu 

charakteristiku i jednotlivé druhy 

opisov. 

Masmediálna komunikácia 15 

 

 

 

 

 

 

3 

 publicistický štýl 

 vlastnosti a využitie publicistického 

štýlu 

 dokumentárne žánre 

 analytické žánre 

 beletristické žánre 

 jazykové prostriedky 

Mediálna výchova – prierezová 
téma 

 publicistický štýl 
 spravodajské žánre  

Dokáže pochopiť vlastnosti a využitie 

publicistického štýlu, vie vysvetliť 

pojem masmédiá, rozlišuje niektoré 

základné žánre štýlu – správa, 

recenzia, glosa, reportáž... 

Na základe komunikačnej situácie vie 

použiť vhodnú slovnú zásobu a vie 

vytvoriť vybrané žánre 

publicistického štýlu. 

Vie zaobchádzať s rôznymi druhmi 
médií a ich produktmi, selektívne 
využívať médiá a vytvoriť si vlastný 
názor na médiá  vďaka prijímaným 
informáciám. 

 

 

 

 

 

ROČNÍK : tretí  Počet hodín: 3 hodiny 

Slovenský jazyk 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zvuková rovina jazyka 5  intonácia 

 pauza – fyziologická, 

významová 

 vedľajší slovný prízvuk 

 tempo reči 

 frázovanie, modulácia 

hlasu 

Žiak: 

Vo svojich ústnych prejavoch uplatňuje 

vhodnú intonáciu, v ktorej dodržiava 

významové a fyziologické pauzy, primerané 

tempo reči, správne frázovanie a vhodnú 

moduláciu hlasu. Dokáže sa zorientovať v 

danej komunikačnej situácii a reagovať na 

počutý text tak, že poslucháč pochopí obsah 

jeho výpovede.  

Jazyková kultúra 8  ortoepia 

 ortografia  

Uvedomuje si spisovnosť a nespisovnosť vo 

svojom prejave a vo verejných prejavoch sa 

snaží používať spisovnú výslovnosť. 

Dodržiava zásady správnej výslovnosti a 

pravopisu. 
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Lexikálna rovina jazyka 10  nárečové slová 

 termíny 

 básnické slová 

Pozná význam slov, ktoré využíva vo 

svojom jazykovom prejave, vie si overiť 

význam neznámych slov v dostupných 

informačných zdrojoch, využíva široký 

repertoár slovnej zásoby. Odlišuje v 

písaných i počutých prejavoch nárečové 

slová od spisovných. 

Morfologická rovina jazyka 10  stupeň (prídavné mená a 

príslovky) 

Vo vlastných jazykových prejavoch používa 

na vyjadrenie vyššej miery vlastností či 

okolností deja správne tvary stupňovania 

prídavných mien a prísloviek. 

Nadvetná syntax 11  súdržnosť textu – 

konektory 

 vetosled 

Vie vytvoriť názov textu, rozčleniť text na 

odseky a na úvod, jadro a záver. Vie 

vytvoriť kompozične zrozumiteľný text, v 

ktorom uplatní logické, časové a príčinno-

následné súvislosti textu. Je schopný 

vyhľadať v cudzom texte a uplatniť vo 

vlastnom jazykovom prejave obsahové a 

niektoré jazykové a mimojazykové 

konektory. 

Sloh 11  slohový útvar – žáner 

 kontext 

 interpretácia textu 

 spoločné a rozdielne znaky 

textov 

Je schopný interpretovať vecný aj umelecký 

text a spájať informácie z textu s 

predchádzajúcimi poznatkami a 

skúsenosťami. 

Učenie sa 11  dedukcia 

 indukcia 

 komparácia 

 analýza 

 syntéza 

 analógia 

Je schopný samostatne zoradiť motívy a 

myšlienky podľa časovej a logickej 

postupnosti. Vie racionálne využiť logické 

myšlienkové operácie na riešenie rôznych 

životných situácií. 

 

Pri výuke bude použitá odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy 

nadobudnuté v rámci projektu Moderná škola 26110130272. 

 

 

Ročník: Štvrtý 3 hodiny týždenne 
Slovenský jazyk  

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia a sloh 5  Rečnícky štýl 

 Znaky rečníckeho štýlu -  

verejnosť, ústnosť/písomnosť 

sugestívnosť 

adresnosť 

názornosť 

 Výrazové prostriedky 

verbálne, neverbálne 

 Z histórie rétoriky 

antika, stredovek, 

renesancia, rétorika na  

Slovensku 

Žiak: 

Vo svojich ústnych prejavoch 

uplatňuje vhodnú intonáciu, v ktorej 

dodržiava významové a fyziologické 

pauzy, tempo reči, správne 

frázovanie a vhodnú moduláciu 

hlasu. Pri ústnej prezentácii 

jazykového prejavu aktívne využíva 

vhodné mimojazykové prostriedky, 

ovláda a vo vlastných prejavoch 

dodržiava spoločenské zásady 

jazykovej komunikácie. 

Vo svojej jazykovej praxi sa snaží 

vyhýbať devalvujúcej komunikácii. 
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Komunikácia a sloh 15  Žánre rečníckeho štýlu 

 agitačné prejavy 

 náučné prejavy 

 príležitostné prejavy 

Žiak: 

Dokáže sa rozhodnúť pre vhodný 

slohový útvar v súlade s cieľom 

komunikácie. 

Vie vysvetliť rozdiely medzi 

rôznymi spôsobmi šírenia informácií 

(propagácia, propaganda, agitácia) a 

je pripravený na možnú prítomnosť 

dezinformácií v jazykových 

prejavoch. Vie vysvetliť typické 

znaky príležitostných, náučných a 

agitčných prejavov. 

Jazyk a reč  5  Všeobecné poznatky o 

jazyku 

 Vznik jazyka 

 Jazyk a písmo 

 Vývin jazyka 

 

Žiak: 

Pozná klasifikáciu slovanských 

jazykov, vie vysvetliť vývojovú líniu 

slovenčiny od indoeurópskeho 

prajazyka  po jej začlenenie do 

rodiny západoslovanských jazykov.  

 

Jazyk a reč  5  Národný jazyk  

 Formy národného jazyka 

 Vznik a vývin jazyka 

Žiak: 

Vie vysvetliť rozdiel medzi 

národným, cieľovým, cudzím, 

úradným a jazykom národnostných 

menšín. Pozná dôvody, pre ktoré sa 

staroslovienčina stala spisovným 

jazykom. 

Jazyk a reč  5  Jazyková kultúra Žiak: 

Uvedomuje si spisovnosť a 

nespisovnosť vo svojom prejave a 

vo verejných prejavoch sa snaží 

používať spisovnú výslovnosť. 

Pozná a pri tvorbe vlastných 

prejavov aktívne využíva platné 

kodifikačné príručky. 

 

 

 

Ročník: Prvý 3 hodiny týždenne 
Literatúra 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Lyrická poézia 3 Štruktúra literárneho diela 

Štylistické a reč. figúry 

Trópy 

Metrika, rým 

Lyrické žánre 

Žiak vie definovať termín rytmus, vie 

určiť dĺžku slabičného verša, dokáže 

 vyhľadať v texte anaforu, prirovnanie  

chápe ich a vie vysvetliť ich význam 

 v texte básne, rozumie podstate 

metafory, dokáže vysvetliť jej význam 

pre básnický text. 

Epická próza 2 Epika 

epické žánre 

Žiak: 

Dokáže odlíšiť viazanú reč od 

neviazanej, vie reprodukovať 

definíciu epiky a jej znakov. 
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Všeobecné otázky dramatickej 

literatúry  

1 Dramatické umenie 

dramatické žánre 

Žiak: 

Vie definovať monológ, dialóg, 

repliku, dokáže rozlíšiť vnút. 

kompozíciu drámy od kompozície 

epiky. 

Ľudová poézia a próza 1 Ľudová slovesnosť Žiak: 

Vie definovať znaky ľud. slovesnosti, 

vie reprodukovať rozprávky, povesti, 

piesne, dokáže verbálne vyjadriť 

emocionálny zážitok z prečítaného 

textu. 

Epická poézia 8 Epos 

Báj 

Bájka 

Žiak: 

Vie definovať dané útvary, vie 

uplatniť vedomosti o vonkajšej 

a vnútornej kompozícii diela,  

charakterizuje postavy z hľadis- 

ka ich pozície v dejovom pláne. 

Lyrická poézia 2 Ľúbostná poézia 

Duchovná poézia 

Svetská poézia 

Žiak: 

Rozumie princípu obraznosti 

v jazyku a vie určiť podstatu 

metonymie, dokáže reprodukovať jej 

funkciu v poézii, vie v&svetliť rozdiel 

medzi metaforou a metonymiou, vie  

sformulovať svoj čitateľský dojem. 

Tragická dráma 7 Tragédia Žiak: 

Vie uplatniť vedomosti o vnútornej 

kompozícii drámy, dokáže pochopiť a 

analyzovať vnútorný svet dramatickej 

postavy, vie prezentovať svoj názor a 

obhájiť ho v diskusii. 

Epická poézia 1 Pieseň o Rolandovi 

Pieseň o Nibelungoch 

Slovo o pluku Igorovom 

Žiak: 

Vie uplatniť vedomosti o vonkajšej 

kompozícii a určiť fázy vo vnútornej 

kompozícii diela, dokáže identifikovať 

príznakové štylistické a lexikálne 

prvky. 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Lyrická poézia 1 Pôsobenie Konštantína a Metoda na 

Veľkej Morave 

Proglas 

Žiak: 

Vie pochopiť a vysvetliť význam  

práce vierozvestcov z hľadiska písma, 

jazyka a literatúry, dokáže vyjadriť 

emotívny čitateľský zážitok z prvej 

slovanskej básne, dokáže v texte nájsť 

umelecké prostriedky. 

Krátka epická próza 1 Legenda 

Cestopisná próza  

Novela 

Vedecká próza 

Žiak: 

Chápe stratifikáciu umeleckého 

diela, vie charakterizovať pod- 

statu útvarov, chápe autorské 

posolstvo, vie vysvetliť znaky 

novely, dokáže nájsť prvky vec- 

nej prózy. 
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Komická dráma 2 Komédia 

Moliére 

J. Chalupka 

Žiak: 

Vie identifikovať rozdiely medzi 

tragédiou a komédiou, vie rozlíšiť 

komickosť postavy a situácie, dokáže 

pochopiť autorský zámer. 

Jazykovedná a výchovná 

próza 

4 J. I. Bajza 

A. Bernolák 

J. Fándly 

Ľ. Štúr 

Žiak: 

Dokáže pochopiť význam úsilia 

jazykovedcov z hľadiska našej 

národnej histórie, dokáže rozlíšiť  

znaky jazykových teórií jazykových 

tvorcov, dokáže prezentovať svoje 

stanovisko na význam výchovnej  

prózy. 

Národnobuditeľská lyrická 

a epická poézia 

2 J. Kollár 

J. Hollý 

Žiak: 

Dokáže pochopiť a vysvetliť 

myšlienky slovanskej spolupráce a 

odkazu cyrilo-metodskej tradície 

z hľadiska historickej situácie, dokáže 

verbálne sformulovať svoj čitateľský 

zážitok. 

Veľká epická próza 1 Román 

F. Rabelais, M. C. Saavedra 

V. Hugo 

J. W. Goethe 

Žiak: 

Vie definovať román a dokáže 

vedomosti aplikovať na známe 

literárne dielo,pozná pojem priamy 

rozprávač a dokáže ho identifikovať 

v diele, dokáže odlíšiť autorskú reč 

a reč postáv a vie ich obsahovo, 

formálne a pravopisne vymedziť. 

 

Lyrická poézia 1 G. G. Byron,  

A. Mickiewicz, S. Petofi 

A. Sládkovič - Marína 

Žiak: 

Vie odlíšiť prízvučné a neprízvučné 

slabiky, dokáže definovať sylabicko-

veršový systém a chápe význam  

prízvuku v básňach, vie vysvetliť 

obsahové posolstvo známej básne a 

poukázať na jazykové prostriedky, 

ktorými básnik vyjadril svoj  

umelecký odkaz. 

 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Epická poézia 2 A. S. Puškin. K. H. Mácha 

S. Chalupka, J. Kráľ 

A. Sládkovič – Detvan, J. Botto 

Žiak: 

Vie reprodukovať definíciu epiky a 

určiť literárnodruhovú  príslušnosť 

známych epických literárnych diel, 

dokáže rytmicky správne prečítať 

jambický verš. 
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Ročník:druhý 3 hodiny týždenne 
Literatúra 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krátka epická próza 9  poviedka 

 vševediaci rozprávač 

 literárna postava 

 vnútorná kompozícia 

 čítanie a interpretácia 

 význam jazykových prostriedkov 

 

 

 

 

Výber: M.Kukučín, J.G.Tajovský, 

Žiak: 

Vie odlíšiť viazanú reč od neviazanej 

a vysvetliť rozdiely medzi nimi, chápe 

funkciu rozprávača, dokáže určiť 

vševediaceho rozprávača. Vie 

vymedziť pojem literárna postava a 

dokáže charakterizovať postavy z 

čitateľského hľadiska. Vie vysvetliť 

podstatu jednotlivých kompozičných 

fáz epického diela a určiť tieto fázy v 

akomkoľvek diele s chronologickou 
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B.S.Timrava,G.de Maupassant, 

J.Jesenský, J.Záborský, 

kompozíciou. 

Vie vyjadriť svoj názor na prečítané 

dielo. 

Krátka epická próza 4  novela 

 hĺbkové členenie diela – dejový plán 

a významový plán 

 význam jazykových prostriedkov 

 

 

 

Výber: B.S.Timrava, : M.Kukučín, 

J.G.Tajovský, F.M.Dostojevskij 

A.P.Čechov 

Žiak: 

Chápe hĺbkové členenie diela a 

dokáže vysvetliť základnú významovú 

orientáciu diela. Vie vysvetliť znaky 

novely ako aj rozdiel medzi 

poviedkou a novelou. Dokáže určiť 

niektoré príznakové štylistické a 

lexikálne prvky. Dokáže 

charakterizovať postavy z hľadiska 

ich pozície v dejovom pláne diela. 

Lyrická poézia 2  druhy lyriky 

 spoločenská lyrika 

 ľúbostná lyrika 

 kontrast 

 významový paralelizmus 

 čítanie a interpretácia 

 

 

Výber: S.H.Vajanský, 

P.O.Hviezdoslav, J.Jesenský, I.Krasko 

Žiak: 

Vie vymedziť pojmy spoločenská a 

ľúbostná lyrika, dokáže určiť básnický 

protiklad, je schopný vysvetliť 

význam kontrastu v známej básni. 

Spolupracuje s ostatnými, vie kriticky 

posúdiť mienku iných a obhájiť svoj 

názor .Nové poznatky dokáže 

zapracovať do systému vedomostí a 

využívať ich v ďalšej práci.  

Lyrická poézia 2  Štylizácia 

 symbol 

 sonet, óda 

 epiteton 

 štylisticko-lexikálna analýza básne 

 čítanie a interpretácia 

 

 

 

Výber: I.Krasko, Ch.Baudelaire, 

G.Apolinaire, J.A.Rimbaud 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Vie definovať symbol, chápe jeho 

podstatu, dokáže vyhľadať symboly a 

zapojiť ich do reprodukcie výkladu 

básne. Chápe obraznú podstatu 

epiteta. Pozná vonkajšiu kompozičnú 

štruktúru sonetu, vie určiť jeho 

rýmovú schému.Vie sformulovať svoj 

čitateľský dojem a prezentovať ho v 

diskusii. 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká epická próza 16  román 

 druhy románu 

 subjektívny rozprávač 

 pásmo rozprávača a pásmo postáv 

 monológ, dialóg 

 vonkajšia a vnútorná kompozícia 

 vševediaci a priamy rozprávač 

 čítanie a interpretácia 

 

 

 

Výber:H.de Balzac, Ch. Dickens,  

E.Zola, Stendhal, G.de Maupassant, 

Žiak: 

Vie definovať román a vysvetliť 

odlišnosti medzi poviedkou, novelou a 

románom a vie ich aplikovať na 

literárne dielo. Pozná pojem priamy 

rozprávač a dokáže ho identifikovať v 

známom diele. Dokáže odlíšiť obe 

pásma textu i obe formy priamej reči, 

formálne a pravopisne ich vymedziť. 

Dokáže transformovať reč postáv do 

autorskej reči. 

Vie určiť vonkajšiu kompozíciu 

prozaického diela a vysvetliť aspoň 
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G.Flaubert, F.M.Dostojevksij, 

L.N.Tolstoj, S.H.Vsajanský, 

T.Vansová, M.Kukučín 

niektoré fázy zo známeho diela. 

Výsledky analýzy autorskej koncepcie 

postáv, funkcie subjektívneho 

rozprávača a štylistických a 

lexikálnych prostriedkov dokáže 

aspoň čiastočne zapojiť do 

vysvetľovania vzťahov oboch 

vertikálnych rovín diela. Chápe a vie 

vysvetliť spoločenský a umelecký 

prínos diela pre národnú kultúru. 

Dramatická literatúra 3  všeobecné otázky 

 vonkajšia kompozícia 

 horizontálne členenie 

 funkcia jazykových prvkov 

 čítanie a interpretácia dramatických 

textov 

 herec, režisér, dramaturg 

 

 

 

 

Výber.J.G.Tajovský,P.O.Hviezdoslav, 

A.P.Čechov 

Žiak: 

Vie uviesť charakteristické črty 

vonkajšej kompozície divadelnej hry a 

určiť prvky vonkajšej kompozície v 

hre. Pozná fázy vnútornej 

kompozičnej osnovy a dokáže určiť 

niektorú fázu v literárnom texte hry. 

Vie odlíšiť pojmy monológ, dialóg a 

replika a vysvetliť zmysel autorskej 

poznámky. Dokáže objasniť podstatu 

hercovej tvorivosti pri stvárnení 

postavy a vysvetliť príspevok režiséra 

k inscenácii. Dokáže určiť príznakové 

štylisticko-lexikálne prvky a 

charakterizovať ich význam pre 

celkové vyznenie diela. 

Dramatická literatúra 1  komická dráma 

 fraška 

 humor, hyperbola 

 charakterový typ postavy 

 dramatizované čítanie 

 

 

 

Výber: J.Palárik 

Žiak: 

Vie vysvetliť podstatu veselohry, 

pozná pojem charakterový typ 

postavy, chápe komickosť postáv ako 

súčasť autorovej koncepcie príbehu 

Svoj názor na text dokáže prezentovať 

a obhájiť ho v diskusii. Vie 

zdramatizovať malú časť textu 

humoristickej prózy a posúdiť 

schopnosť hercov zaujať divákov. 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník: tretí   Počet hodín: 3 hodiny 

Literatúra 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká epická próza 6  sociálny a psychologický 

román 

 autorská štylizácia reality 

 čítanie a interpretácia 

textov 

 analýza horizontálnej 

kompozície diela 

 analýza autorskej 

koncepcie postáv v rámci 

myšlienkového zamerania 

Žiak: 

Vie vysvetliť rozdiel medzi sociálnym a 

psychologickým  románom, je schopný 

svoje vedomosti využiť pri analýze a určení 

druhu románu. Vie identifikovať 

významovú rovinu diela a vysvetliť 

profiláciu postáv, rozumie vzájomným 

vzťahom medzi autorom, realitou a dielom 

a vie vysvetliť, že umelecké dielo je 

subjektívny svet cieľavedome vytvorený 
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diela 

 štylisticko-lexikálna 

analýza jazyka 

 

 

Výber: E.R. Remarque, E. 

Hemingway, R. Rolland, T. Mann, 

J.C. Hronský, M. Urban, G. Vámoš 

B. Pasternak, P. Jilemnický 

autorom podľa jeho vlastných hodnôt. 

Je schopný analyzovať dielo z hľadiska 

kompozície, štylizácie a obsahu a 

konfrontovať svoj systém hodnôt s 

hodnotami vyplývajúcimi z diela. 

Krátka epická próza 6  klasifikácia druhov 

rozprávača 

 vnútorný monológ v 

obsahovej a myšlienkovej 

koncepcii diela 

 vnútorný monológ ako 

komentár k deju 

 čítanie a interpretácia 

 kompozičná a štylisticko-

lexikálna analýza  

 interpretácia myšlienkovej 

a estetickej pôsobnosti 

diela 

 

Výber: G. Vámoš, D. Chrobák, I. 

Horváth, J. Hrušovský, E. 

Hemingway 

Žiak: 

Pozná podstatu vnútorného monológu. 

Okrem základného triedenia typov 

rozprávača dokáže vytvoriť klasifikáciu z 

viacerých hľadísk ( napr. podľa formy 

rozprávania). 

Pri prezentácii svojho stanoviska vie uviesť 

aj cudzí názor alebo informáciu, ktorú 

získal z informačného prameňa. 

Lyrická poézia 5  voľný verš 

 pásmo 

 impresionizmus a 

senzualizmus 

 reflexívna a duchovná 

lyrika 

 čítanie a interpretácia básní 

 štylisticko-lexikálna 

analýza textu, funkcie 

jazykových prvkov  

 

 

Výber: J. Smrek, R. Dilong,  E.B. 

Lukáč, L. Novomeský, V. Beniak, 

R. Fábry 

Žiak: 

Rozpozná vlastnosti voľného verša a vie 

demonštrovať rozdiely medzi voľným a 

viazaným veršom. 

Vie charakterizovať podstatu reflexívnej a 

duchovnej poézie, chápe a vie vysvetliť 

prekrývanie sa jednotlivých druhov lyriky v 

konkrétnych dielach. Dokáže identifikovať 

náladu básne a vyhľadať v texte štylistické 

jazykové prostriedky, ktoré ju vyvolávajú. 

Vie nové poznatky vhodne zaznamenať a 

používať pri ďalšej práci. V diskusii sa 

snaží vysvetliť svoje chápanie básne a 

použiť pri tom aj výsledky spoločnej 

analýzy textu. 

 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká epická próza 5  reťazová kompozícia 

 lyrizácia epickej prózy 

 idealizácia postáv 

 animizácia zvierat a vecí 

 personifikácia v próze 

 čítanie a interpretácia 

 analýza a hodnotenie 

autorskej koncepcie postáv 

v rámci celkového 

myšlienkového zamerania 

diela 

 

Žiak: 

Vie charakterizovať reťazový kompozičný 

postup. Chápe podstatu lyrizácie 

rozprávania a dokáže v texte nájsť a určiť 

jazykové prostriedky použité na poetizáciu 

diela. Vie vysvetliť štylistickú podstatu 

personifikácie a vie poukázať na jej 

významovú funkčnosť a umeleckú 

pôsobivosť v kontexte diel lyrizovanej 

prózy. Poznatky získané analýzou diela s 

prvkami lyrizácie jazyka dokáže uplatniť na 

vysvetlenie významovej roviny daného 
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Výber:  M. Urban, Ľ. Ondrejov, D. 

Chrobák, M. Figuli, F. Švantner 

diela a zaujať k jeho postavám osobné 

stanovisko. Dokáže vysvetliť osudovú 

vyhranenosť hrdinov diel, rozumie podstate 

boja medzi dobrom a zlom a dokáže ho 

aplikovať na dielo. 

Lyrická poézia 4  čistá lyrika 

 zvukomaľba 

 čítanie a interpretácia 

otvorených básní 

 štylisticko-lexikálna a 

zvuková analýza textu  

 vyvodzovanie lyrického 

posolstva diela 

 

 

 

Výber: R. Dilong, J. Smrek, M. 

Rázus, Š. Krčméry, V. Beniak 

Žiak: 

Chápe podstatu čistej lyriky, rozumie 

princípu voľného priraďovania lyrických 

pasáží a je schopný verbálne prezentovať 

jednotu lyrickej výpovede s tematickou a 

gramatickou uvoľnenosťou. Chápe 

otvorenosť básnickej výpovede a dokáže 

tlmočiť svoj výklad významového vyznenia 

básne. Vie identifikovať lexikálne, 

štylistické, kompozičné a rytmotvorné 

činitele. Získané poznatky vie vhodne 

zaznamenať a používať pri ďalšej práci. V 

diskusii sa usiluje vysvetliť svoje chápanie 

básne. 

Dramatická literatúra 4  dramatický princíp jednoty, 

miesta, času a charakterov 

postáv 

 čítanie a interpretácia 

 analýza vnútornej 

kompozície 

 celkové myšlienkové 

zameranie diela 

 

 

 

Výber: I. Stodola, J. Barč-Ivan, P. 

Zvon, G. B. Shaw 

Žiak: 

Pozná podstatu tragédie, na základe 

kritickej úvahy dokáže zaujať hodnotiace 

stanovisko aj k obsahovo zmiešaným, resp. 

nevyhraneným typom hier. Pozná klasickú 

kompozíciu drámy a vie ju aplikovať na 

dielo. Je schopný vysvetliť stvárnenie 

postavy z hľadiska autorovej koncepcie a 

významového zamerania diela. Dokáže 

určiť prvky, ktoré sú v prehovoroch postáv 

nositeľom myšlienkového posolstva.  Vie 

zdramatizovať časť poviedky, funkčne 

využiť monológ, dialóg a vytvoriť scénické 

poznámky. 

Netradičná epická próza 3  hlbinná psychológia 

 asociácia 

 prúd autorovho vedomia 

 bezsujetová próza 

 čítanie a interpretácia 

 analýza horizontálnej 

kompozičnej štruktúry 

 štylisticko-lexikálna 

analýza textu 

Výber: F. Kafka, J. Joyce, M. Proust 

Žiak: 

vie poukázať na zmeny v spôsoboch 

rozprávania v netradičnej próze. Dokáže 

vysvetliť princíp voľných asociácií v 

rozprávaní. Dokáže vysvetliť netradičnú 

kompozičnú organizáciu deja a uviesť 

príklady na štylistické experimenty v 

jazyku diela. Uvedomuje si bizarnosť  

zdeformovaných nonrealistických postáv. 

Pri výuke bude použitá odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy 

nadobudnuté v rámci projektu Moderná škola 26110130272. 

Ročník: Štvrtý 3 hodiny týždenne 
Literatúra 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká epická próza 10  Revitalizácia spoločenskej 

funkcie umenia a literatúry 

 Dôsledky vojnovej tragédie 

ľudstva 

 Obnovenie pocitu  

zodpovednosti ľudí za svoje 

osudy 

Žiak: 

Vie identifikovať významovú rovinu 

diela a vysvetliť profiláciu postáv, 

rozumie vzájomným vzťahom medzi 

autorom, realitou a dielom a vie 

vysvetliť, že umelecké dielo je 

subjektívny svet cieľavedome 
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 Rozmanitosť výpovedí o 

vojne a správaní sa ľudí 

 Pokus o zlúčenie realizmu a 

idealizmu v umení totalitnej 

spoločnosti 

 Rozhnevaní mladí muži 

 Čítanie a interpretácia 

textov 

 

Výber: J. Heller, N. Mailer, A. 

Miller, G. Orwell, A. Moravia, 

A.I.Solženicyn 

vytvorený autorom podľa jeho 

vlastných hodnôt . Je schopný 

analyzovať dielo z hľadiska 

kompozície, štylizácie a obsahu a 

konfrontovať svoj systém hodnôt s 

hodnotami vyplývajúcimi z diela. 

Netradičná epická próza 10  Hlbinná psychológia 

 Asociácia 

 Prúd autorovho vedomia 

 Bezsujetová próza 

 Existencionalizmus 

 Nonkonformizmus 

 Antiromán 

 Čítanie a interpretácia 

textov 

 

Výber: J.P.Sartre, A. Camus, 

A.Robbe-Grillet, H.Bõll,G.Grass 

Žiak: 

Vie poukázať na zmeny v spôsoboch 

rozprávania v netradičnej próze.  

Dokáže vysvetliť princíp voľných 

asociácií v rozprávaní. Dokáže 

vysvetliť netradičnú kompozičnú 

organizáciu deja a uviesť príklady 

na štylistické experimenty v jazyku 

diela. Uvedomuje si bizarnosť 

zdeformovaných nonrealistických 

postáv. 

Súčasná lyrická poézia 3  Vplyv anarchizmu, 

globalizmu a mediálnej 

manipulácie spoločnosti a 

mládeže na umenie 

 Sformovanie revoltujúcej 

mládeže s vlastnou kultúrou 

 Beatnici 

 Čítanie a interpretácia básní 

 

 

Výber: J. Kerouac, A.Ginsberg, J. 

Prévert 

Žiak: 

Vie výrazne a jazykovo správne 

prečítať text akejkoľvek básne a 

uplatniť vlastné frázovanie. 

Rozumie princípu voľného 

priraďovania  lyr. pasáží v básni, 

dokáže vystihnúť vnútornú  

spojitosť v kompozícii básnickej 

výpovede a svoj názor vie verbálne 

prezentovať v diskusii. 

Vie argumentmi z analýzy veršov 

obhajovať svoje stanovisko, ale 

zároveň chápe relatívnosť a 

subjektívnosť hodnotenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatická literatúra 5  Nonsens 

 Gag 

 Pointa 

 Slovná hračka 

 Absurdná dráma 

 Irónia 

 Čítanie a intepretácia 

absurdných dramatických 

textov 

Žiak: 

Chápe podstatu absurdnej drámy, vie 

určiť v hre alogické spojenia, 

rozumie využitiu viacvýznamovosti 

slov a slovných spojení zo strany 

postavy a vie určiť funkciu týchto 

prostriedkov v nonsensovom 

dialógu. Vie identifikovať a 

interpretovať skrytý významový 
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Výber: S.Beckett, E.Ionesco, 

M.Lasica, J.Satinský, V.Havel 

plán. Vie sformulovať svoje 

stanovisko k textu a dokáže ho 

obhajovať, ale berie do úvahy aj 

odlišné stanoviská. 

Veľká epická próza 9  Retrospektívny kompozičný 

postup 

 Narúšanie epickej 

chronológie 

 Spätosť kompozičnej 

organizácie sujetu s dejovou 

a myšlienkovou stránkou 

diela 

 Čítanie a interpretácia diel 

 

Výber: V.Mináč. 

A.Bednár,L.Mňačko,L.Ťažký, 

J.D.Salinger, R.Jašík, V.Šikula 

Žiak: 

Pozná chronologický a 

retrospektívny kompozičný postup, 

dokáže vysvetliť rozdiely, zostaviť 

fabulu a rekonštruovať z nej 

klasickú osnovu vnútornej 

kompozície. 

Dokáže pochopiť dielo na základe 

analýzy.  

Hodnoty a významy obsiahnuté v 

diele dokáže posúdiť aj v sociálno-

kultúrnom kontexte doby, v ktorej 

dielo vzniklo. 

Súčasná epická próza 9  Postmoderna 

 Satira 

 Autorská koncepcia postáv 

 identifikácia kompozície 

diela 

 Výklad deformácie 

epického času a 

chronológie 

 Interpretácia 

postmoderného diela 

 

Výber: D.Mitana, P.Vilikovský, 

L.Ballek, D.Dušek, D.Tatarka, 

F.Hečko, P.Jaroš, V.Bednár, 

P.Pišťanek, P.Holka 

Žiak: 

Vie reprodukovať poučenie o 

podstate postmoderného diela, ktoré 

nezobrazuje realitu priamočiaro. 

Je schopný pochopiť alegorické 

prvky v dejovom pláne diela, pozná 

metódu preberania motívov z diel 

iných autorov a iných umeleckých 

období, chápe parafrázovanie 

ustálených spôsobov vyjadrovania, 

vie poukázať na autorove 

experimenty s epickým časom a 

priestorom. 

Súčasná lyrická poézia 5  Autorov model sveta 

 Spoločenská lyrika 

 Ľúbostná lyrika 

 Kontrast 

 Významový paralelizmus 

 Poppoézia 

 Interpretácia básní 

 

Výber: J.Kostra, P.Horov, A.Plávka, 

V.Mihálik, M.Válek, M.Rúfus, 

J.Urban, D.Hevier 

Žiak: 

Vie výrazne a jazykovo správne 

prečítať text akejkoľvek básne a 

uplatniť vlastné frázovanie. V 

známom texte dokáže identifikovať 

básnické trópy, zvukové a štylistické 

figúry, vystihnúť náladu básne, 

rozpoznať jej význam a vyjadriť 

svoj názor. 

Vie analyzovať text populárnej 

piesne z hľadiska obsahu a vyjadriť 

osobné hodnotiace stanovisko na jej 

kvalitu 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatická literatúra 4  Princípy jednoty miesta, 

času, charakterov postáv 

 Analýza vnútornej 

kompozície 

 Funkcia jazykových 

prostriedkov v celkovom 

zameraní diela 

Žiak: 

Pozná klasickú kompozíciu drámy a 

vie ju aplikovať na akékoľvek 

dramatické dielo. Je schopný 

vysvetliť stvárnenie postavy z 

hľadiska autorovej koncepcie a 

významového zamerania diela. Vie 
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 Dramatické čítanie hry 

 

Výber: J.Solovič, P.Bukovčan, 

Š.Králik, P.Karvaš, O.Záhradník 

zdramatizovať časť poviedky, 

funkčne využiť monológ, dialóg a 

vytvoriť scénické poznámky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník: tretí Literárny seminár  Počet hodín: 2 hodiny 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s infomáciami 4  kontext 

 interpretácia textu 

 spoločné a rozdielne 

znaky textov 

 dedukcia 

Žiak: 

Je schopný dedukovať z textu a vyvodiť 

informácie, ktoré nie sú uvedené priamo, 

implicitne z neho ale vyplývajú, teda na 

porozumemie textu je schopný využiť 
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 indukcia 

 komparácia 

 analýza 

 syntéza 

 analógia 

uvažovanie, analýzu, porovnávanie, 

vyvodzovanie, jednoduchú aplikáciu. Je 

schopný interpretovať text a integrovať 

informácie z neho s predchádzajúcimi 

poznatkami a skúsenosťami. Dokáže  

vybrať a hodnotiť text z hľadiska obsahu. 

Učenie sa 4  príprava projektu 

 realizácia projektu 

 prezentácia projektu 

Žiak: 

Je schopný samostatne zoradiť motívy a 

myšlienky podľa časovej a logickej 

postupnosti.  

Vie racionálne využiť logické 

myšlienkové operácie na riešenie rôznych 

životných situácií. 

Krátka epická próza 10  klasifikácia druhov 

rozprávača 

 vnútorný monológ ako 

komentár k deju 

 vnútorný monológ ako 

reflexia 

 čítanie a intepretácia 

krátkej prózy 

 

Výber: G, Boccaccio, F. Kafka, I. 

Horváth,  

Žiak: 

Dokáže vytvoriť klasifikáciu rozprávača z 

viacerých hľadísk, pozná podstatu 

vnútorného monológu, organizuje prácu 

skupiny, prináša podnety pri riešení úloh, 

vie zhrnúť výsledky spoločného bádania a 

prezentovať výsledky pred triedou. 

Dokáže zhrnúť aj poznatky získané 

štúdiom informačných zdrojov a 

informácie dokáže vyhľadať, vybrať, 

spracovať a zaradiť  do svojho systému 

vedomostí a hodnôt. 

Veľká epická próza 38  román 

 druhy románu 

 vonkajšia a vnútorná 

kompozícia 

 vševediaci a priamy 

rozprávač  

 pásmo rozprávača a 

pásmo postáv 

 čítanie a interpretácia 

 

Výber:G. De Maupassant, E..M. 

Remarque, E. Bronteová, Ch. 

Dickens, J. Verne, M. Urban, 

T. Dreiser, J. Nižňanský 

Žiak: 

Vie definovať román, pozná pojem priamy 

rozprávač a dokáže ho identifikovať v 

diele, vie oddeliť obe pásma textu. Dokáže 

určiť vonkajšiu kompozíciu prozaického 

diela chápe a vie vysvetliť spoločenský a 

umelecký prínos diela pre národnú 

kultúru. 

Dramatická literatúra 10  dramatické princípy 

jednoty miesta, času, 

charakterov postáv 

 vonkajšia kompozícia 

 horizontálne členenie 

 funkcia jazykových 

prvkov 

 čítanie a interpretácia 

dramatických textov 

Výber: O. Wilde, G.B. Shaw, W. 

Shakespeare, F. Schiller 

Žiak: 

Vie uviesť charakteristické črty vonkajšej 

kompozície divadelnej hry, pozná pojmy 

monológ, dialóg, replika a vie vysvetliť 

zmysel autorskej poznámky. Dokáže 

vysvetliť podstatu veselohry, chápe 

komickosť postáv ako súčasť autorovej 

koncepcie príbehu. 
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Literárny seminár :  štvrtý ročník  Počet hodín: 2 hodiny 
 

Tematický celok Ph Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s informáciami 4  kontext 

 interpretácia textu 

 spoločné a rozdielne znaky 

textov 

 dedukcia 

 indukcia 

 komparácia 

 analýza 

 syntéza 

 analógia 

Žiak: 

Je schopný dedukovať z textu a 

vyvodiť informácie, ktoré nie sú 

uvedené priamo, implicitne z neho ale 

vyplývajú, teda na porozumenie textu 

je schopný využiť uvažovanie, 

analýzu, porovnávanie, vyvodzovanie, 

jednoduchú aplikáciu. Je schopný 

interpretovať text a integrovať 

informácie z neho s predchádzajúcimi 

poznatkami a skúsenosťami. Dokáže  

vybrať a hodnotiť text z hľadiska 

obsahu. 

Učenie sa 4  príprava projektu 

 realizácia projektu 

 prezentácia projektu 

Žiak: 

Je schopný samostatne zoradiť motívy 

a myšlienky podľa časovej a logickej 

postupnosti.  

Vie racionálne využiť logické 

myšlienkové operácie na riešenie 

rôznych životných situácií. 

Súčasná epická próza 52  Postmoderna 

 Satira 

 Autorská koncepcia postáv 

 identifikácia kompozície 

diela 

 Výklad deformácie 

epického času a 

chronológie 

 Interpretácia 

postmoderného diela 

 

 
Výber: G. Orwell, A.de Saint-Exupéry, 

J.Heller, A.Camus, 

K.Vonnegut,W.Styron,G.Grass, 

F.Dũrenmatt, H.Bõll, M.Bulgakov, 

R.Chandler, J.L.Borges, R.Sloboda, 

L.Mňačko, 

Výber podľa záujmu žiakov. 

 

Žiak: 

Vie reprodukovať poučenie o 

podstate postmoderného diela, ktoré 

nezobrazuje realitu priamočiaro. 

Je schopný pochopiť alegorické 

prvky v dejovom pláne diela, pozná 

metódu preberania motívov z diel 

iných autorov a iných umeleckých 

období, chápe parafrázovanie 

ustálených spôsobov vyjadrovania, 

vie poukázať na autorove 

experimenty s epickým časom a 

priestorom. 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Dejepis 

Pomocou poznatkou z dejepisu, žiak pochopí a dokáže hodnotiť literárne dielo v kontexte doby 

jeho vzniku, pretože spoločenská situácia a podmienky tej-ktorej doby ovplyvňujú kultúru, 

umenie aj literatúru.  

 

Umenie a kultúra 

Vďaka umeniu a kultúre, žiak získa a upevní si schopnosť medziľudského porozumenia, empatiu 

k potrebám a životu iných, zbavuje sa predsudkou voči odlišnosti jednotlivcov a celých 

sociálnych skupín.  

 

Informatika 

Žiak využíva IKT pri vyhľadávaní informácií, program MS Word pri tvorbe textov, MS 

Powerpoint pri prezentáciach.  

 

Učebné zdroje: 

M. Caltíková a kol. : Slovenský jazyk 1, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2006 

M. Caltíková a kol. : Slovenský jazyk 2, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2009 

M. Caltíková a kol. : Slovenský jazyk 3, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2009 

M. Caltíková a kol. : Slovenský jazyk 4, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2009 

M. Caltíková a kol. : Slovenský jazyk, Cvičebnica 1, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2007 

M. Caltíková a kol. : Slovenský jazyk, Cvičebnica 2, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2008 

M. Caltíková a kol. : Slovenský jazyk, Cvičebnica 4, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2010 

M. Caltíková a kol. : Literatúra 1 pre SŠ, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2011 

I. Gregorová – M. Lapitka: Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a stredných odborných škôl 1. 

diel, Vydavateľstvo príroda, s.r.o., Bratislava 2011 

I. Gregorová – M. Lapitka: Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a stredných odborných škôl 2. 

diel, Vydavateľstvo príroda, s.r.o., Bratislava 2011 

E. Cesnaková: Precvič si slovenčinu, Slovak edition, Aktuell 2008 

Ihnátková a kol. : Čítanka 1, vydavateľstvo Litera,  Bratislava, 1997 

Ihnátková a kol. : Čítanka 2, vydavateľstvo Poľana,  Bratislava, 2002 

Ihnátková a kol. : Čítanka 3, vydavateľstvo Litera,  Bratislava, 1995 

Ihnátková a kol. : Čítanka 4, vydavateľstvo Litera,  Bratislava, 1997 

Slovníky, beletria, DVD 

 

 

Mediálna výchova – prierezová téma 

V slovenskom jazyku a literatúre sa realizuje prierezová téma Mediálna výchova, a to v prvom 

ročníku – Moderné útvary bežnej komunikácie (január) a v druhom ročníku – Publicistický štýl 

(február). 

V mesiasi februári sa pripravuje beseda s novinármi v rámci tejeto prierezovej témy. 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – prierezová téma 

Realizuje sa v mesiaci január štvrtý rčník – R. Jašík.  
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Názov predmetu CUDZÍ JAZYK 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

      Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Poskytujú živý 

jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Osvojenie si 

cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility 

v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. 

 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia 

a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

 

Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho 

referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. 

Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2 (samostatný používateľ 

jazyka), v 2. cudzom jazyku k dosiahnutiu úrovne A2 (používateľ základov jazyka). 

 

V podmienkach našej školy sa ako 1. cudzí jazyk vyučuje anglický a nemecký jazyk a ako 2. 

cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. 

Prvý cudzí jazyk má časovú dotáciu 4 hodiny v prvom a druhom ročníku. V treťom ročníku 

má časovú dotáciu 5 hodín. Pri štvorhodinovej a päťhodinovej časovej dotácii sa má na konci 

vzdelávania dosiahnuť úroveň B1 a B2 

     Druhý cudzí jazyk má časovú dotáciu 2 hodiny v prvom a treťom ročníku a 3 hodiny 

v druhom ročníku. Pri dvojhodinovej časovej dotácii sa má na konci vzdelávania dosiahnuť 

úroveň A2, pri trojhodinovej dotácii úroveň B1. 

 

V školskom roku 2012/2013 prvý cudzí jazyk má časovú dotáciu 4 hodiny v prvom 

až štvrtom ročníku. Pri štvorhodinovej časovej dotácii sa má na konci vzdelávania dosiahnuť 

úroveň B2. 

     Druhý cudzí jazyk má časovú dotáciu 2 hodiny v prvom až štvrtom ročníku. Pri 

dvojhodinovej časovej dotácii sa má na konci vzdelávania dosiahnuť úroveň A2. 

 

 

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti 
 

Vzdelávanie v cudzích jazykoch smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, 

že vedie žiakov k: 

- podpore sebadôvery každého žiaka; 

- k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa 

po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote; 

- príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať 

sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 

- zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; 
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- pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, 

v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný 

zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného 

vzdelávania; 

- vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku 

k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov; 

- zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; 

- nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským 

zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia 

vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických 

cítení a vnímaní; 

- pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti 

a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka 

viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných 

jazykových prejavov. 

 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri požívaní a učení sa rozvíja 

celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné kompetencie, ale aj množstvo 

komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch 

a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma 

texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Základným princípom 

jazykového vzdelávania je zabezpečiť, aby učiaci sa dokázal riešiť každodenné životné situácie 

v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom v jeho vlastnej krajine, aby dokázal 

vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom 

a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje a aby viac 

a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 

Vo vyučovaní cudzích jazykov využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne spôsobilosti: 

- komunikovať na základe osvojených štruktúr v situáciách každodenného života, 

- v rozhovore preukázať schopnosti reagovať, nadväzovať a udržiavať kontakt, 

- prakticky a efektívne využívať všetky spôsoby komunikácie v cudzom jazyku (písomná 

i ústna komunikácia), 

- formulovať a vyjadriť svoje myšlienky a názory, obhájiť si ich a vystupovať 

sebavedomo, 

- vyjadrovať sa adekvátne k situácii, 

- správne interpretovať informácie a fakty a ďalej s nimi pracovať. 

 

Sociálne a personálne spôsobilosti: 

- pracovať v skupinách, udržiavať družnú a priateľskú atmosféru, 

- byť schopný sebakontroly, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých, 

- rešpektovať názory ostatných, 

- vymieňať si skúsenosti. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- zodpovedne sa rozhodnúť podľa danej situácie, 

- formulovať a prezentovať svoje názory a rešpektovať názory ostatných, 
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- zodpovedne plniť zadané úlohy, niesť zodpovednosť za seba, za skupinu, 

- uvedomovať si slovenské tradície v porovnaní s inými. 

 

Schopnosti riešiť problémy: 

- uplatňovať získané vedomosti pri vyjadrení, formulovaní a riešení problému, 

- hľadať, navrhovať a používať ďalšie metódy a informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu problému, 

- korigovať nesprávne riešenia problému, 

- vedieť sa orientovať v cudzom jazykovom prostredí. 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie: 

- získavať informácie využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Kompetencie k učeniu: 

- vyberať a využívať vhodné spôsoby a metódy pre efektívne učenie sa, 

- v jazykových situáciách poznávať zmysel a cieľ učenia, 

- efektívne získavať poznatky z najrôznejších zdrojov, 

- zvládať zdanlivo neriešiteľné úlohy. 

 

 

Stratégia vyučovania 

 

Vo vyučovaní cudzích jazykov sa na našej škole budú uplatňovať nasledovné metódy: 

 

- motivačné - motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, motivačná 

  výzva, aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenie a kritika;  

- expozičné - monologické slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, prednáška), 

  dialogické slovné metódy (rozhovor, beseda, dramatizácia), demonštračné metódy 

  (demonštrácia obrazov, filmu, pohybu); 

 

-  metódy samostatnej práce, autodidaktické metódy - práca s knihou, samostatné štúdium rôznej 

   literatúry, samostatné štúdium s využitím techniky; 

 

- fixačné metódy - ústne opakovanie učiva žiakom, metóda otázok a odpovedí, písomné 

  opakovanie, opakovací rozhovor, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáca 

  úloha. 

 

 

Formy práce 

 
V rámci foriem vyučovania budeme aplikovať: 

 

- individuálnu prácu žiaka, 

- prácu v pároch, 

- prácu v skupinách, 

- panelovú diskusiu, 

- projektovú prácu, 

- prezentáciu práce, 

- aktívnu prácu žiaka na hodine. 
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Hodnotenie a klasifikácia predmetu 

 
Jednou z najdôležitejších zložiek humanizujúceho prístupu k žiakom je ich plánovanie 

a systematické hodnotenie a klasifikácia, pretože poskytujú obraz o úrovni našich žiakov 

a zároveň sú aj silným motivačným prvkom. Práve preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby naše 

hodnotenie bolo objektívne a spoľahlivé. 

 

Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

- hodnotenie žiakov je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má         

informatívnu, korekčnú, komparatívnu a motivačnú funkciu, 

- žiaci musia byť v procese vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo vedieť, čo sa 

bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok hodnotenia a právo na 

objektívne hodnotenie, 

- hodnotenie žiakov sa môže realizovať klasifikáciou a slovným hodnotením, 

- klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, jej výsledky sa vyjadrujú určenými stupňami 

na 5 bodovej stupnici, 

- slovné hodnotenie je formou hodnotenia, ktorého výsledky sú obsiahnuté v slovnom 

komentári, kde učiteľ ocení klady i nedostatky práce žiaka, 

- vo výchovno – vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie, 

- priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

a má hlavne motivačný charakter. Súhrnná klasifikácia žiaka sa spravidla uskutočňuje na 

konci prvého a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť 

úroveň jeho vedomostí v danom predmete, 

- v procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi, 

- v priebežnej klasifikácii učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka 

a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

- pri súhrnnej klasifikácii učiteľ objektívne hodnotí kvalitu vedomostí, zručností 

a návykov.  

 

Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno–vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

- sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 

- sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

- rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne), didaktickými testami, vypracovaním projektov, 

- rozhovormi so žiakom. 

Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom hárku. V priebehu školského 

roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať 

spätnú väzbu a usmerňovať výchovno–vzdelávací postup žiaka v zmysle jeho možnosti rozvoja 

a informovať zákonných zástupcov žiaka. 

Žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný z vyučovacích predmetov cudzie jazyky 

minimálne trikrát. 

Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie. Po ústnom vyskúšaní oznámi 

učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok a projektov oznámi 

žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 8 / 2009 – R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 

10 / 2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009. 

Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou alebo slovne hodnotený. 
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Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu cudzích jazykov sú: 

- známky za ústne odpovede, 

- známky za písomné práce, za projekty, za pripravenosť na vyučovanie a aktivitu. 

Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci 

Pri určovaní stupňa prospechu v cudzích jazykoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí 

kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. 

Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne 

kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to 

počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok 

získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.    

Do hodnotenia učiteľ zapája aj samotných žiakov a tým sa učia  hodnotiť ústne prejavy svojich 

spolužiakov, opraviť si vzájomné kompozície a zdôvodniť svoje hodnotenie. Žiaci sa  učia 

objektívne hodnotiť výkony svojich spolužiakov a svoje výkony. 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce: hodnotiacu škálu si volí 

vyučujúci. 

 

Kritériá pre veľký didaktický test a pre veľké písomné práce:  
 

100 % - 84 % = 1 

  83 % - 67 % = 2 

  66 %  - 50 % = 3 

  49 % - 33 % = 4 

  32 % -   0 % = 5. 

 

Hodnotenie a klasifikácia kompozícií, esejí a iných písomných prejavov 
 

1. Obsah textu 
5 bodov – obsah zodpovedá zadaniu, je dôkladne rozpracovaný, požadované informácie ku 

všetkým bodom zadania sú podrobne a jasne vyjadrené. 

4 body – obsah zodpovedá zadaniu, je dobre rozpracovaný, niektoré informácie k jednotlivým 

bodom zadania chýbajú alebo sú nedostatočné. Informácie sú vyjadrené jasne a zrozumiteľne. 

3 body – obsah vo väčšej miere zodpovedá zadaniu, je primerane rozpracovaný, chýba viac 

informácií k jednotlivým bodom zadania. Informácie sú dostatočne jasne vyjadrené. 

2 body – obsah v menšej miere zodpovedá zadaniu, časté je odbočenie od jednotlivých bodov 

zadania, informácie sú vyjadrené v obmedzenej miere, niektoré sú nejasne formulované. 

1 bod – obsah minimálne zodpovedá jednotlivým bodom zadania, informácie sú vyjadrené vo 

veľmi obmedzenej miere, formulované sú veľmi nezrozumiteľne. 

0 bodov – obsah nezodpovedá zadaniu, informácie sú vyjadrené nedostatočne. V takomto 

prípade žiak dostáva aj za členenie a stavbu textu, gramatiku a lexiku 0 bodov. 

 

2. Členenie a stavba textu  
5 bodov – text má všetky vlastnosti požadovaného žánru, graficky je správne členený do 

odsekov, všetky myšlienky sú jasne a logicky prepojené. 
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4 body – text má väčšinu vlastností požadovaného žánru, v grafickom členení textu do odsekov 

sú ojedinelé nedostatky, prevláda logické prepojenie myšlienok. 

3 body – v texte chýba niekoľko vlastnosti požadovaného žánru. Vetné / textové celky majú 

zreteľne naznačený vzťah medzi hlavnými myšlienkami, ktoré nie sú ďalej rozvinuté. Myšlienky 

sú jasne usporiadané, na niektorých miestach nie sú prepojené. 

2 body – text má v obmedzenej miere vlastnosti požadovaného žánru. V grafickom členení textu 

sú nedostatky. Vetné / textové celky nie sú na viacerých miestach prepojené. Myšlienky zväčša 

nie sú jasne a logicky usporiadané. 

1 bod – text má v minimálnej miere vlastnosti požadovaného žánru. V grafickom členení textu 

sú veľké nedostatky. Vetné / textové celky alebo vety nie sú takmer prepojené, myšlienky nie sú 

jasne a logicky usporiadané. 

0 bodov – v texte chýbajú náležitosti / časti požadovaného žánru, členenie textu je nevhodné, 

alebo celkom chýba. Vetné / textové celky alebo vety nie sú vôbec prepojené, text nie je logicky 

usporiadaný a zrozumiteľný. 

 

3. Gramatika ( morfológia, syntax, pravopis ) 
5 bodov – správne používanie jazykových štruktúr v celom texte. Výskyt náročnejších 

a pestrejších syntaktických konštrukcií. Prípadné gramatické a pravopisné chyby sú ojedinelé. 

4 body – väčšina jazykových štruktúr je použitá správne, výskyt aj náročnejších syntaktických 

konštrukcií. Gramatické a pravopisné chyby sa vyskytujú v malej miere. 

3 body – v texte prevládajú jednoduchšie jazykové štruktúry. Vyskytuje sa viac gramatických 

a pravopisných chýb, ktoré v prevažnej miere nebránia porozumeniu. 

2 body – text má jednoduchšie jazykové štruktúry s častými gramatickými a pravopisnými 

chybami, ktoré sťažujú porozumenie. 

1 bod – text má veľmi jednoduché jazykové štruktúry so závažnými gramatickými 

a pravopisnými chybami, ktoré značne sťažujú porozumenie. 

0 bodov – nedostatočné gramatické vedomosti, veľa chýb, ktoré bránia porozumeniu celého 

textu. 

 

4. Slovná zásoba 
5 bodov – slovná zásoba je bohatá, téme primeraná, vhodne a variabilne použitá. 

4 body – slovná zásoba je téme primeraná, väčšinou správne a vhodne použitá. 

3 body – slovná zásoba je téme zväčša primeraná, nie vždy vhodne použitá. 

2 body – slovná zásoba je jednoduchá, na viacerých miestach neprimeraná a nevhodná. 

1 bod – slovná zásoba je obmedzená a neprimeraná, často sa opakuje a značne sťažuje 

porozumenie. 

0 bodov – slovná zásoba je neprimeraná, nezodpovedá téme zadania a má nedostačujúci rozsah. 

 

Hodnotenie a klasifikácia: 

1 bod – 5 % 

100 % - 90 %   - výborný 

85 %   - 75 %   - chválitebný 

70 %   - 55 %   - dobrý 

50 %   - 35 %   - dostatočný 

30 %   -   0 %   - nedostatočný 

 

Vyučujúci si môže prispôsobiť bodové ohodnotenie a následne klasifikáciu podľa zadania. 

Obsah zadania je často variabilný a od neho závisí aj členenie a stavba textu, gramatika a slovná 

zásoba. 
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ROČNÍK: PRVÝ/UČEBNICA ELEMENTARY SOLUTIONS 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvod 13 Slovná zásoba: abeceda, číslovky, opis 

ľudí, čas, dni, mesiace a ročné obdobia 

Gramatika: sloveso byť, osobné zámená, 

privlastňovacie zámená, ukazovacie 

zámená, have got 

Ústny prejav: predstavenie sa 

Písomný prejav: opis priateľa alebo člena 

rodiny 

 vedel sa predstaviť 

 naučil sa pýtať a odpovedať 

na otázky 

 zvládol opis ľudí 

 naučil sa opýtať koľko je 

hodín a odpovedať na otázku 

 vedel vymenovať dni v týždni 

a rozprávať o mesiacoch roka 

1. lekcia – My 

network / Moja 

sieť 

14 Slovná zásoba: rodina, privlastňovací 

pád, množné číslo, každodenné činnosti, 

šport a koníčky, dátum 

Gramatika: jednoduchý prítomný čas – 

kladná a záporná veta 

Ústny prejav: rozprávanie o rodine 

a priateľoch, predstavovanie priateľov, 

rozprávanie o každodenných aktivitách 

Písomný prejav: neformálny list 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Kráľovská rodina – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania nových kultúr 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Ja, moja rodina 

a každodenné činnosti – formou ústnej 

prezentácie realizovať komunikačný 

kontext a štrukturovať prezentáciu 

 hovoril o  ľuďoch, ktorých 

stretáva pravidelne 

 vedel rozprávať o svojej 

rodine a priateľoch 

 rozumel informáciám 

o kráľovskej rodine 

 vedel povedať kto čo robí 

a nerobí 

 pochopil článok a vedel 

hovoriť o každodenných 

aktivitách 

 dokázal predstaviť ľudí 

 napísal neformálny list  

 spoznal novú kultúru 

 zrealizoval komunikačný 

kontext formou ústnej 

prezentácie 

 naučil sa štrukturovať 

prezentáciu 

2. lekcia – Free 

time / Voľný čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba: šport a koníčky, slovné 

spojenia: sloveso + podstatné meno, časti 

ľudského tela 

Gramatika: jednoduchý prítomný čas – 

otázky, frekvenčné príslovky, otázka 

How often ... ?, predmetové zámená, 

rozkaz 

Ústny prejav: interview, rozprávanie 

o voľnom čase, vyjadrenie čo rád a nerád 

robím 

Písomný prejav: oznámenie 

 

 

 vedel rozprávať o športe 

a koníčkoch 

 dokázal sa pýtať na koníčky 

a záujmy 

 vymenoval obľúbené športy 

a aktivity na Slovensku 

 rozprával o denných rutinách 

 porozumel článku z časopisu 

o športe  

 vyjadril čo má rád a čo nemá 

rád 

 napísal oznam pre klub 
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Názov lekcie Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Šport v Austrálii – rozvoj 

interkultúrnych postojov 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Pozvánka do 

záujmového klubu – komunikačný 

kontext realizovať písomnou formou, 

využiť formu plagátu a IKT 

 porozumel tvoreniu rozkazu 

 rozvinul si interkultúrne 

postoje 

 realizoval komunikačný 

kontext písomnou formou 

 využil formu plagátu a IKT 

3. lekcia – School 

life / Život v škole 

14 Slovná zásoba: školské predmety, 

v triede, predložky miesta, časti školy, 

smery, veľké písmená 

Gramatika: väzba there is / there are, 

sloveso  

have to  

Ústny prejav: rozprávanie o školských 

predmetoch a rozvrhu hodín, opis triedy, 

smer cesty 

Písomný prejav: opis 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Školstvo v Anglicku 

a v Austrálii – získať vedomosti 

o sociálnych skupinách a procesoch 

v spoločnosti, hodnotiť produkty vlastnej 

kultúry a iných  

 naučil sa rozprávať 

o školských predmetoch 

 opísal čo je v miestnosti 

 vedel rozprávať o rozličných 

školských systémoch zvládol  

opísať ideálnu školu 

 pochopil článok o škole 

a reagoval na článok 

 dokázal opísať smer cesty 

a opýtať sa na smer  

 napísal ako prebieha týždeň 

v škole 

 získal vedomosti o sociálnych 

skupinách a procesoch 

v spoločnosti 

 dokázal zhodnotiť produkty 

vlastnej kultúry a iných kultúr 

4. lekcia – Time to 

party! / Je čas ísť 

na party!  

18 Slovná zásoba: oblečenie, hudobné 

nástroje, typy akcií, voľnočasové aktivity, 

predložky času 

Gramatika: prítomný priebehový čas, 

modálne sloveso can / môcť, príslovky 

Ústny prejav: opis oblečenie, rozprávanie 

o oblečení, ktoré máme na sebe, príprava 

programu – plán 

Písomný prejav: pozvanie na party 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Hudobné festivaly – 

akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality, schopnosť 

interpretovať udalosti a porovnávať 

s vlastnou kultúrou 

 vedel opísať kto má čo 

oblečené 

 opísal čo sa deje na obrázku 

 vedel opísať fotografiu 

a rozprávať o hudobných 

festivaloch 

 vedel povedať ako dobre vie 

niečo robiť 

 porozumel článku z časopisu 

 dokázal dohodnúť stretnutie 

 napísal pozvanie na party 

 dokázal interpretovať udalosti 

a porovnal s vlastnou 

kultúrou 

 pochopil akceptáciu kultúrnej 

rozmanitosti ako 

spoločenskej reality 
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Názov lekcie Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

5. lekcia – Wild! / 

Príroda 

13 Slovná zásoba: geografické rysy, 

svetadiely, prídavné mená vyjadrujúce 

mieru, príroda, činnosti, ktoré robíme 

vonku, predložky miesta, ubytovanie na 

dovolenke 

Gramatika: stupňovanie prídavných mien, 

konštrukcia would like / rád by som 

Ústny prejav: pýtanie sa a odpovedanie 

na otázky v kvíze, dávanie rady, 

rozprávanie o národných parkoch, 

požiadanie o informáciu 

Písomný prejav: opis zvieraťa, 

pohľadnica 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Národné parky – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania novej kultúry, 

analyzovať a vyberať informácie 

využívaním interdisciplinárnych znalostí 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova: Základné geografické pojmy, 

Národné parky, Text o zvieratách – 

posilňovať pocit zodpovednosti vo 

vzťahu k živým organizmom a ich 

prostrediu, schopnosť vnímať a citlivo 

pristupovať k prírode, k prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, podporovať 

aktívny prístup k tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

 zvládol rozprávať o miestach 

po svete 

 vytvoril komparatív 

 rozprával o národných 

parkoch 

 vedel opísať ľudí a vecí 

pomocou prídavných mien 

v superlatíve 

 porozumel textu o zvieratách 

 dokázal sa spýtať dať 

informáciu 

 napísal pohľadnicu, kde 

opísal miesto kde sa nachádza 

 spoznal novú kultúru 

 analyzoval informácie 

 získal vedomosti o aktívnom 

prístupe k tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

 pochopil dôležitosť citlivého 

prístupu k prírode 

a zodpovednosti vo vzťahu k 

živým organizmom a ich 

prostrediu 

6. lekcia – Out 

and about / Von 

a vôkol 

18 Slovná zásoba: miesta v meste, časové 

výrazy, slová vyjadrujúce chronológiu 

deja 

Gramatika: minulý čas slovesa byť 

a modálneho slovesa can, minulý čas 

pravidelných slovies – kladná veta 

Ústny prejav: rozprávanie o miestach 

v meste, prerozprávanie príbehu, 

telefonovanie, čítanie telefónnych čísel 

Písomný prejav: letáčik pre turistov, 

telefónny odkaz 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Turistické informácie 

o Londýne – spoznávať svoju a iné 

kultúry, históriu, zvyky a rešpektovať ich 

ako rovnocenné 

 vedel opísať čo sa nachádza 

v meste 

 aplikoval minulý čas 

a rozprával o svojej minulosti 

 pochopil informáciu a napísal 

letáčik pre turistov 

 vedel rozprávať o 

udalostiach, ktoré sa konali 

v minulosti 

 rozumel príbehu 

a prerozprával príbeh 

 s pomocou dokázal 

uskutočniť telefónny hovor 

a nechať odkaz 

 zaznamenal odkaz 

 spoznal svoju a iné kultúry 
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Názov lekcie Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti:Letáčik – 

prezentácia Turzovky ako turistické 

stredisko – komunikačný kontext 

realizovať písomnou formou, využiť 

formu plagátu a IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť a selektovať 

informácie 

 realizoval komunikačný 

kontext písomnou formou 

 využil formu plagátu a IKT 

7. lekcia – World 

famous / Svetová 

sláva 

21 Slovná zásoba: názvy krajín, slovné 

spojenia so slovami make, do, have 

a take, životné udalosti, voľnočasové 

aktivity, frázy vyjadrujúce sympatie 

Gramatika: minulý čas nepravidelných 

slovies, otázka a zápor v minulom čase 

Ústny prejav: rozprávanie o slávnych 

ľuďoch, rozprávanie o víkende 

Písomný prejav: opis hrdinu, e-mail 

odkaz 

Čítanie literárnych ukážok 

Práca s internetom 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Americký hrdina – rozvoj 

tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnosti, otvorenosť pri 

komunikácii a schopnosť poučiť sa zo 

skúseností iných, schopnosť vnímať 

problémy a hodnotiť rozhodnutia 

s ohľadom na skúsenosti s cieľom 

vybudovať spravodlivejšiu spoločnosť 

 dokázal označiť krajiny na 

mape a opísal slávnu 

osobnosť 

 vedel rozprávať 

o udalostiach, ktoré sa 

odohrali v minulosti 

 zvládol písať o slávnych 

ľuďoch a ich úspechoch 

 vedel povedať čo robil 

a nerobil minulý týždeň 

 rozumel textu o živote 

slávnych ľudí 

 rozprával čo sa stalo cez 

víkend 

 napísal e-mail priateľovi 

o víkende 

 naučil sa nové termíny – 

tolerancia, rešpekt, 

prosociálne správanie 

 získal vedomosť- poučiť sa 

zo skúseností druhých 

Veľký didaktický 

test 

8 Napísanie a zhodnotenie testu  

 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. Po skončení 

štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň B 1- fáza plynulého využívania základných 

komunikačných nástrojov. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 
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Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Elementary Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Elementary Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu 

Word pri tvorbe textov 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

- druhy športu, význam športu pre zdravie 

 

Človek a príroda – biológia 

- zvieratá 

 

Človek a spoločnosť – geografia 

- typy krajín, národné parky, Európska Únia 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- vplyv slávnych ľudí na život jednotlivca 

 

Umenie a kultúra 

- hudobné nástroje, festivaly 

 

Človek a príroda – fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: PRVÝ  

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, 

 spolu 132 vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. lekcia - 

Getting to know 

you/Spoznávanie

. 

11 Slovná zásoba: Naučiť sa používať 

dvojjazyčný slovník - slovné druhy, 

viacvýznamové slová, fonetické 

znaky, správne intonovať. 

Gramatika: časy - prítomné, minulé, 

vyjadrenie budúcnosti, otázky s 

opytovacími zámenami. 

Ústny prejav: výmena informácií, 

diskusia- schôdzka na slepo. 

Písomný prejav: opis priateľa. 

Vedel používať dvojjazyčný slovník ako 

aj správne intonovať. 

Zvládol základné poznatky o daných 

časoch ako aj používanie opytovacích 

zámen. 

Vedel diskutovať na danú tému. 

Vedel opísať priateľa. 

2. lekcia - The 

way we 

live/Spôsob 

akým žijeme. 

11 Slovná zásoba: Vedieť opísať 

každodenný život s použitím 

ustálených slovných spojení a otázok 

poukazujúcich na záujem. 

Gramatika: prítomné časy - 

jednoduchý a priebehový, sloveso 

have/ have got. 

Ústny prejav: opis obľúbenej izby, 

diskusia - život v zahraničí, práca v 

noci. 

Písomný prejav: email. 

Vedel opísať každodenný život, používal 

ustálené slovné spojenia a otázky. 

Dokázal používať prítomné časy na 

požadovanej úrovni. 

Vedel opísať izbu, diskutoval na danú 

tému. 

Naučil sa napísať email. 

3. lekcia - What 

happened 

next?/Čo sa stalo 

potom? 

11 Slovná zásoba: Zvládnuť opis 

udalostí v minulosti s použitím 

rôznych časových údajov. 

Gramatika: minulé časy - jednoduchý 

a priebehový. 

Ústny prejav: prerozprávanie 

príbehu. 

Písomný prejav: prerozprávanie 

príbehu. 

Opísal udalosti v minulosti, používal 

časové údaje. 

Dokázal používať minulé časy na 

požadovanej úrovni. 

Vedel prerozprávať príbeh. 

Vedel prepísať prerozprávaný príbeh. 

4. lekcia - The 

market 

place/Trhovisko. 

13 Slovná zásoba: Vedieť opísať rôzne 

druhy a možnosti nakupovania ako aj 

predmety a dôvody nakupovania, 

ceny. 

Gramatika: počítateľné a 

nepočítateľné podstatné mená, členy. 

Ústny prejav: výmena informácií - 

nájdi rozdiel, diskusia - trhoviská, 

nakupovanie. 

Písomný prejav: pohľadnica. 

Opísal možnosti, predmety a dôvody 

nakupovania. 

Naučil sa rozlišovať počítateľné a 

nepočítateľné  podstatné mená, používať 

členy. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel napísať pohľadnicu. 

5. lekcia - What 

do you want to 

do?/Čo chceš 

robiť? 

12 Slovná zásoba: Naučiť sa vyjadriť 

plány do budúcnosti  a svoje pocity. 

Gramatika: slovesné vzory, 

vyjadrenie budúcnosti. 

Ústny prejav: rozprávanie o  

Vyjadril plány do budúcnosti ako aj svoje 

pocity. 

Naučil sa rozlišovať slovesné vzory, 

vyjadriť budúcnosť rôznymi spôsobmi. 

Dokázal sa vyjadrovať na dané témy. 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

problémoch a radách, knihách, 

filmoch, diskusia - dospievajúce deti 

a rodičia. 

Písomný prejav: vyplnenie dotazníka. 

Vedel vyplniť dotazník. 

6. lekcia - Places 

and 

things/Miesta a 

veci. 

11 Slovná zásoba: Zvládnuť rozprávanie 

o rôznych miestach s pomocou 

antoným a synoným. 

Gramatika: slovo like, stupňovanie 

prídavných mien. 

Ústny prejav: porovnávanie vecí, 

diskusia - imigranti v našom štáte. 

Písomný prejav: opis miesta. 

Porozprával o rôznych miestach pričom 

používal antonymá a synonymá. 

Naučil sa používať sloveso like ako aj 

stupňovať prídavné mená. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel opísať miesto. 

7. lekcia - 

Fame!/Sláva! 

12 Slovná zásoba: Vedieť sa vyjadriť na 

tému povolania.  

Gramatika: predprítomný čas, 

prehľad časov. 

Ústny prejav: interview, vypracovať 

projekt o niekom slávnom. 

Písomný prejav: členenie životopisu. 

Vedel vyjadriť rôzne povolania a to, čo s 

nimi súvisí.  

Naučil sa používať predprítomný čas. 

Vypracoval projekt. 

Napísal životopis. 

8. lekcia - Do´s 

and don´t s 

/Musím a 

nemusím. 

14 Slovná zásoba: Rozšíriť si slovnú 

zásobu k téme povolania - klady a 

zápory jednotlivých povolaní. 

Gramatika: modálne slovesá. 

Ústny prejav: diskusia - rodinné 

pravidlá, mužské  ženské 

zamestnania, roleplay. 

Písomný prejav: listy a emaily - 

formálne a neformálne vyjadrenia.  

Vedel vyjadriť klady a zápory 

jednotlivých povolaní. 

Zvládol používanie modálnych slovies. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel sformulovať list a email vo 

formálnom aj neformálnom prevedení. 

9. lekcia - Going 

places/Cestovani

e na rôzne 

miesta. 

12 Slovná zásoba: Vedieť sa vyjadrovať 

o cestovaní s pomocou frázových 

slovies. 

Gramatika: časové vety a 1. 

podmienková veta. 

Ústny prejav: turistické destinácie v 

našej krajine, 5 miest, kam by som 

chcel ísť, roleplay. 

Písomný prejav: výhody a nevýhody 

cestovania vlakom. 

Zvládol vyjadrovanie o cestovaní pričom 

používal frázové slovesá. 

Pochopil gramatiku časových viet ako aj 

1. podmienkovej vety. 

Vedel rozprávať o turistických 

destináciách. 

Vyjadril výhody a nevýhody cestovania 

vlakom. 

10. lekcia - 

Things that 

changed the 

world/Veci, 

ktoré zmenili 

svet. 

19 Slovná zásoba: Vedieť vyjadriť 

rozdiel medzi vynálezom a objavom, 

rozprávať o vynálezoch a objavoch s 

pomocou ustálených slovných 

spojení.     Gramatika: trpný rod. 

Ústny prejav: diskusia - články o 

DNA a Google, roleplay. 

Písomný prejav: kritika knihy 

a filmu. 

 

Vedel vyjadriť rozdiel medzi vynálezom 

a objavom, vedel porozprávať o 

vynálezoch a objavoch. 

Naučil s a používať trpný rod. 

Diskutoval na danú tému. 

Vytvoril kritiku filmu a knihy. 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

115 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľký 

didaktický test 

4 Napísnanie a zhodnotenie etsto  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakovanie učiva  

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 2. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2007 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2007 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

 

Človek a spoločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: PRVÝ  

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

1 .lekcia - Hello 
everybody!/Ahojte všetci! 

12 Slovná zásoba: Naučiť sa pomenúvať názvy 
krajín, každodenných predmetov, používať 
dvojjazyčný slovník, vytvoriť množné číslo 
podstatných mien. 

Gramatika: sloveso byť, privlastňovacie 
prídavné mená. 

Ústny prejav: pozdravy. 

Písomný prejav: predstavovanie sa. 

naučil sa pomenovať názvy krajín, 
každodenných predmetov, používal 
dvojjazyčný slovník, vedel vytvoriť 
množné číslo podstatných mien. 

Zvládol sloveso byť a privlastňovacie 
prídavné mená. 

Vedel pozdraviť. 

Vedel sa predstaviť. 

2 .lekcia - Meeting 
people/Stretávanie sa 

14 Slovná zásoba: Vedieť pomenovať členov 
rodiny, jedlo a nápoje, vedieť rozpoznať 
prídavné mená opačného významu. 

Gramatika: sloveso byť - otázka, zápor, 
skrátené tvary, privlastňovacie ´s. 

Ústny prejav: komunikácia v kaviarni, ceny, 
rozprávanie o rodine. 

Písomný prejav: opis triedy. 

Vedel pomenovať členov rodiny, 
jedlo, nápoje, rozpoznať prídavné 
mená opačného významu. 

Zvládol sloveso byť v otázke, zápore, 
skrátených tvaroch aj privlastňovacie 
´s. 

Zvládol komunikáciu v kaviarni, 
rozprával o rodine. 

Vedel opísať triedu. 

3. lekcia - The world of 
work/Svet práce 

12 Slovná zásoba: Zvládnuť používanie slovies 
help, make, serve a názvy zamestnaní. 

Gramatika: prítomný jednoduchý čas. 

Ústny prejav: určovanie času. 

Písomný prejav: osobné zámená a 
privlastňovacie prídavné mená -prepis textu. 

Zvládol používanie daných slovies a 
názvy zamestnaní. 

Zvládol prítomný jednoduchý čas. 

Vedel určiť čas. 

Zvládol prepis textu. 

4. lekcia - Take it easy!/Nič 
si z toho nerob! 

12 Slovná zásoba: Zvládnuť používanie slovies 
relax, eat out, start. 

Gramatika: prítomný priebehový čas. 

Ústny prejav: voľnočasové aktivity.. 

Písomný prejav. neformálny list. 

Zvládol používanie daných slovies. 

Zvládol prítomný priebehový čas. 

Rozprával o voľnočasových 
aktivitách. 

Vedel napísať neformálny list. 

5. lekcia - Where do you 
live?/Kde bývaš? 

13 Slovná zásoba: Zvládnuť opis miestností v 
dome, názvy miest, ktoré navštevujeme ako aj 
názvy vecí, ktoré so sebou bežne nosíme. 

Gramatika: väzba existencie. 

Ústny prejav: rozprávanie o mieste, kde 
bývaš, určovanie smeru. 

Písomný prejav: opis miesta, kde bývaš. 

Zvládol opis miestností, miest a vecí. 

 

Zvládol väzbu existencie. 

Vedel rozprávať o mieste, kde býva. 

 

Vedel opísať miesto, kde býva. 

6. lekcia - Can you speak 
English?/Hovoríš po 
anglicky?  

13 Slovná zásoba: Vedieť pomenovať krajiny a 
jazyky, aplikovať slovesá translate, check, 
laugh ako aj rozoznávať slova, ktoré rovnako 
znejú. 

Gramatika: modálne sloveso can/can´t, minulý 
čas slovesa byť. 

Ústny prejav: telefonovanie, dialóg. 

Písomný prejav: formálny list. 

Vedel pomenovať krajiny a jazyky, 
aplikovať dané slovesá ako aj 
rozoznať slová, ktoré rovnako znejú. 

Zvládol modálne sloveso can/can´t aj 
mnulý čas slovesa byť. 

Vedel vytvoriť telefonický rozhovor 
formou dialógu. 

Vedel napísať formálny list. 

7. lekcia - Then and 
now/Vtedy a dnes 

14 Slovná zásoba: Zvládnuť používanie slovies a 
ustálených slovných spojení. 

Gramatika: minulý jednoduchý čas. 

Ústny prejav: dátumy. 

Písomný prejav: opis dovolenky. 

Používať a triediť informácie, pracovať  

Zvládol používanie slovies a 
ustálených slovných spojení. 

Zvládol minulý jednoduchý čas. 

Zvládol výslovnosť dátumov. 

Vedel opísať dovolenku. 

 Používal a triedil informácie,  
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 
 

  
s nimi – prierezová téma tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

pracoval s nimi – prierezová téma 

tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti. 

8. lekcia - A date to 
remember/Dátum na 
zapamätanie 

14 Slovná zásoba: Vedieť charakterizovať 
vzťahy, používať fonetické symboly a tiché 
písmená. 

Gramatika: minulý jednoduchý čas. 

Ústny prejav: rozprávanie o zvláštnych 
príležitostiach a slávnych vynálezoch. 

Písomný prejav: opis kamaráta. 

Vedel charakterizovať vzťahy, 
používal fonetické symboly a tiché 
písmená. 

Zvládol minulý jednoduchý čas. 

 

Rozprával o zvláštnych 
príležitostiach a slávnych 
vynálezoch. 

Vedel opísať kamaráta. 

9. lekcia - Food you 
like!/Jedlo, ktoré máš rád! 

13 Slovná zásoba: Zvládnuť názvy jedál a 
nápojov. 

Gramatika: počítateľné a nepočítateľné 
podstatné mená. 

Ústny prejav: zdvorilé požiadavky a ponuky. 

Písomný prejav: vypĺňanie tlačív. 

Osvojiť si znalosti o rôznych kultúrnych 

a sociálnych skupinách – prierezová téma 

multikultúrna spoločnosť. 

 

Zvládol názvy jedál a napojov. 

Vedel rozlíšiť počítateľné a 
nepočítateľné podstatné mená. 

Vedel vytvoriť zdvorilú požiadavku a 
ponuku. 

Vedel vyplniť tlačivo. 

Osvojil si znalosti o rôznych 

kultúrnych a sociálnych skupinách 

– prierezová téma multikultúrna 

spoločnosť. 

 

 

10. lekcia - Bigger and 
better!/Väčší a lepší! 

9 Slovná zásoba: Vedieť opísať život v meste a 
na vidieku. 

Gramatika: stupňovanie prídavných mien. 

Ústny prejav: rozprávanie o meste a vidieku, 
určovanie smeru. 

písomný prejav: opis miesta. 

Získať a selektovať informácie, 

argumentovať, používať informačné 

a komunikačné technológie – prierezová 

téma tvorba projektu prezentačné zručnosti. 

 

Vedel opísať život v meste a na 
vidieku. 

Zvládol stupňovanie prídavných 
mien. 

Rozprával o meste a vidieku. 

Vedel opísať miesto. 

 

Získal a selektoval informácie, 

argumentoval, používal informačné 

a komunikačné technológie – 

prierezová téma tvorba projektu 

prezentačné zručnosti. 

 

Veľký didaktický test 4 Napísanie a zhodnotenie testu  

€Opkovanie 2 Opakovanie učiva Zoapkovanie učiva 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň  

B 1. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition. Oxford University Press, 2007 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford University 

Press, 2007 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: DRUHÝ  

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

11.lekcia - What if ... ?/ Čo 
ak ...? 

16 Slovná zásoba: Vedieť sa vyjadrovať 
pomocou frázových slovies s doslovným a 
preneseným významom. 

Gramatika: 2. typ podmienkového súvetia, 
modálne sloveso might. 

Ústny prejav: riešenie dilemy, dávanie rád. 

Písomný prejav: vyjadrenie svojich snov a 
túžob do budúcnosti. 

Vedel sa vyjadrovať pomocou frázových 
slovies. 

  Zvládol 2. typ podmienkového súvetia 
ako aj modálne sloveso might. 

  Vedel sa zapojiť do riešenia dilemy, dať 
radu inej osobe. 

Vedel vyjadriť svoje sny a túžby do 
budúcnosti. 

12.lekcia - Trying your 
best/Robíš, čo môžeš 

12 Slovná zásoba: Zvládnuť vyjadrovanie 
pomocou frázových slovies bring, take, 
come, go. 

Gramatika: predprítomný čas jednoduchý a 
priebehový. 

Ústny prejav: dialóg - výmena informácií. 

Písomný prejav: používanie slov, ktoré 
spájajú myšlienky. 

Zvládol používanie frázových slovies 
bring, take, come, go. 

Zvládol predprítomný čas jednoduchý a 
priebehový. 

Plynule vytvoril dialóg. 

 

Vedel používať slová spájajúce 
myšlienky. 

 

1.lekcia - It´s a wonderful 
world!/ To je nádherný svet! 

15 Slovná zásoba: Vedieť vytvoriť rôzne 
slovné druhy s rôznym významom, 
zvládnuť správny pravopis a výslovnosť. 

Gramatika: rozdelenie slovies a ich 
aplikácia do rôznych časov. 

Ústny prejav: dialóg - doplnenie informácií, 
diskusia. 

Písomný prejav: oprava chýb v 
neformálnom liste. 

Vedel vytvoriť rôzne slovné druhy s 
rôznym významom, zvládol správny 
pravopis a výslovnosť. 

Zvládol rozdelenie slovies a aplikoval 
ich do rôznych časov. 

Zapojil sa do diskusie. 

 

Zvládol opravu chýb v neformálnom 
liste. 

2.lekcia - Get happy!/Buď 
šťastný! 

13 Slovná zásoba: Opísať rôzne druhy športu 
a voľnočasových aktivít. 

Gramatika: Prítomný čas jednoduchý a 
priebehový v činnom a trpnom rode. 

Ústny prejav: diskusia - Čo robí ľudí 
šťastnými? 

Písomný prejav: listy a emaily. 

Vedel opísať rôzne druhy športu ako aj 
iné voľnočasové aktivity. 

Zvladol použitie prítomného času 
jednoduchého a priebehového v činnom 
a trpnom rode. 

Diskutoval na danú tému. 

Zvládol štruktúru listov a emailov. 

3.lekcia - Telling 
tales/Rozprávanie príbehov 

12 Slovná zásoba: Vedieť porozprávať o 
umení a literatúre pomocou ustálených 
slovných spojení. 

Gramatika: Minulý čas jednoduchý a 
priebehový v činnom a trpnom rode. 

Ústny prejav: dialóg - doplnenie informácií, 
opis obľúbenej knihy alebo filmu. 

Písomný prejav: Prerozprávanie príbehu. 

Vedel porozprávať o umení a literatúre 
s použitím ustálených slovných spojení. 

Zvládol použitie minulého času 
jednoduchého a priebehového v činnom 
a trpnom rode. 

Vedel opísať knihu alebo film formou 
dialógu. 

 

Prerozprával príbeh. 

4.lekcia - Doing the right 
thing/Robíme správnu vec 

15 Slovná zásoba: Zvládnuť geografické názvy 
krajín ako aj prídavné mená odvodené od 
názvov krajín. 

Gramatika: modálne slovesá - vyjadrenie 
povinnosti a dovolenia. 

Ústny prejav: rozprávanie o pravidlách a 
reguláciách, diskusia. 

Písomný prejav: za a proti. 

Zvládol geografické názvy krajín a 
prídavné mená odvodené od týchto 
názvov. 

Vedel vyjadriť povinnosť a dovolenie. 

Porozprával o pravidlách a reguláciách. 

Vedel vyjadriť svoj názor za alebo proti. 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

5.lekcia - On the move/V 
pohybe 

12 Slovná zásoba: Rozšíriť si slovnú zásobu k 
téme počasie. 

Gramatika: vyjadrenie budúcnosti. 

Ústny prejav: príprava stretnutia, diskusia -
ideálna dovolenka. 

Písomný prejav: rezervácia ubytovania. 

Používať informácie a pracovať s nimi, 

spolupracovať v skupine – prierezová 

téma tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

Zvládol slovnú zásobu k téme počasie. 

Vedel vyjadriť budúcnosť. 

 

Zvládol prípravu stretnutia, diskutoval. 

Vedel rezervovať ubytovanie. 

Používal informácie a pracoval 

s nimi, spolupracoval v skupine – 

prierezová téma tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

 

6.lekcia - I just love 
it!/Milujem to! 

15 Slovná zásoba: Vedieť opísať jedlá, mestá 
a ľudí pomocou ustálených slovných 
spojení. 

Gramatika: slovo like, slovesné vzory. 

Ústny prejav: diskusia o jedlách, 
reštauráciách, mestách a ľuďoch. 

Písomný prejav: opis miestnosti. 

História obľúbeného jedla – osvojiť si 

znalosti o rôznych kultúrnych 

a sociálnych skupinách- prierezová téma 

multikultúrna výchova. 

Prezentoval sám seba aj prácu v skupine, 

využívať informačné a komunikačné 

technológie – prierezová téma tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Zvládol opis jedál, mies a ľudí pomocou 
ustálených slovných spojení. 

Zvládol problematiku slova like ako aj 
slovesné vzory. 

Vedel diskutovať o jedlách, 
reštauráciách, mestách a ľuďoch. 

Vedel opísať miestnosť. 

História obľúbeného jedla – osvojil si 

znalosti o rôznych kultúrnych 

a sociálnych skupinách- prierezová 

téma multikultúrna výchova. 

Prezentoval sám seba aj prácu 

v skupine, využíval informačné 

a komunikačné technológie – 

prierezová téma tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

7.lekcia - The world of 
work/Svet práce 

18 Slovná zásoba: Zvládnuť frázové slovesá s 
preneseným a doslovným významom, 
oddeliteľné a neoddeliteľné. 

Gramatika: Predprítomný čas jednoduchý a 
priebehový v činnom a trpnom rode. 

Ústny prejav: Č je dnes nové? - diskusia, 
dialóg o vysnívanej práci. 

Písomný prejav: žiadosť o zamestnanie. 

Zvládol frázové slovesá s preneseným 
a doslovným významom, oddeliteľné a 
neoddeliteľné. 

Zvládol použitie predprítomného času 
jednoduchého a priebehového v činnom 
a trpnom rode. 

Zapájal sa do diskusie, vytvoril dialóg. 

Vedel vytvoriť žiadosť o zamestnanie. 

Veľký didaktický test 2 Napísanie a zhodnotenietestu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakovanie učiva 

 
 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 2. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2007, Intermediate New Headway third Edition. Oxford university Press, 2006. 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2007, Intermediate New Headway third Edition Pracovný zošit. Oxford 

university Press, 2006. 

 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 
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ROČNÍK: DRUHÝ/ UČEBNICA ELEMENTARY / PRE - INTERMEDIATE 

SOLUTIONS 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

8. lekcia – On the 

menu / Na jedálnom 

lístku 

17 Slovná zásoba: jedlo a nápoje, 

počítateľné a nepočítateľné podstatné 

mená, partitívne prvky 

Gramatika: vyjadrenie množstva: some 

a any, How many / much?, určitý 

člen, neurčitý člen 

Ústny prejav: rozprávanie o tradičných 

jedlách, objednávanie jedla v 

reštaurácii 

Písomný prejav: formálny list 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Tradičné jedlá – rozvoj 

interkultúrnych postojov, zamerať sa 

na každodennú verbálnu komunikáciu 

ako kľúčový nástroj jednania 

v kontexte uvedomovania si 

kultúrneho dedičstva každého 

jednotlivca a minimalizovať nežiaduce 

zovšeobecnenia 

 vedel opísať čo jedáva na 

raňajky 

 naučil sa vyjadriť 

množstvo 

 rozumel opisom rôznych 

tradičných jedál 

 dokázal porozprávať 

o slovenskom tradičnom 

jedle 

 naučil sa používať členy 

s podstatnými menami 

 porozumel rozhovoru 

v časopise 

 vedel si objednať jedlo 

a nápoje v reštaurácii 

 napísal formálny list, 

v ktorom požiadal 

o informáciu 

 spoznal novú kultúru 

a pochopil dôležitosť 

komunikácie   

9. lekcia – Journeys / 

Cesty 

14 Slovná zásoba: doprava, predložky /by 

bike, on foot, atď./, frázové slovesá, 

počasie 

Gramatika: predprítomný čas – kladná 

veta, záporná veta a otázka, používanie 

slov just, already, yet 

Ústny prejav: rozprávanie ako sa kde 

môžeme dostať, rozprávanie o žití 

v zahraničí, kúpa cestovného lístka na 

vlak 

Písomný prejav: email 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Multikultúrna Británia- 

prehlbovať vzťah medzi verbálnou 

a neverbálnou zložkou komunikácie 

a rozširovať špecifické aplikácie 

jazyka o sociálne zručnosti pri 

nadväzovaní a budovaní 

medziľudských vzťahov 

v multikultúrnej spoločnosti, boj proti 

sebectvu a etnocentrizmu 

 

 

 

 opísal cestu ako sa dostal 

z domu do školy 

 naučil sa povedať čo práve 

urobil 

 vedel rozprávať o žití v 

zahraničí 

 vedel rozprávať 

o udalostiach, ktoré sa stali 

nedávno 

 pochopil detailne článok v 

časopise 

 dokázal si kúpiť lístok na 

vlak 

 napísal email o svojich 

prázdninách  

 spoznal novú kultúru pri 

nadväzovaní a budovaní 

medziľudských vzťahov 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

10. lekcia – Just the 

job / Len práca 

16 Slovná zásoba: povolania, prípony -er, 

-or a –ist, miesta kde môžeme pracovať 

Gramatika: vyjadrenie budúcnosti 

pomocou going to a will, vyjadrenie 

rady pomocou should / shouldn´t 

Ústny prejav: rozprávanie o plánoch do 

budúcnosti, vyjadrenie názoru, 

vyjadrenie rady 

Písomný prejav: formálny list – žiadosť 

do zamestnania 

 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Práca pre mladých ľudí 

– spoznávať rôzne spôsoby života, 

vytvárať si otvorený a ústretový postoj 

k odlišnostiam, chápať význam 

využívania cudzieho jazyka ako 

nástroja dorozumenia a celoživotného 

vzdelávania 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: 

Charakteristika povolaní – poznať 

základy jednoduchej argumentácie 

a vedieť ich použiť na obhájenie 

vlastného názoru 

 dokázal opísať rozličné 

povolania 

 naučil sa rozprávať 

o svojich plánoch do 

budúcnosti 

 dokázal vyjadriť svoj názor 

na povolania na čiastočný 

pracovný úväzok 

 aplikoval gramatiku, aby 

dokázal vytvoriť  

 predpovede o svojej 

budúcnosti 

 porozumel článku 

z časopisu   

 naučil sa vyjadriť 

a poskytnúť niekomu radu 

 napísal formálny list – 

žiadosť do zamestnania 

 spoznal novú kultúru 

 zvládol základy 

argumentácie a obhájil 

názor 

Pre-Intermediate 

Solutions 

1. lekcia – The real you 

/ Skutočný ty 

 

17 Slovná zásoba: vlastnosti človeka – 

prídavné mená, záporné predpony: un-, 

im-, in-, a dis-, záujmy a koníčky, 

časové výrazy 

Gramatika: prítomný jednoduchý čas 

a prítomný čas priebehový, slovesá, 

ktoré sa nepoužívajú v priebehových 

časoch, väzby: sloveso + neurčitok, 

sloveso + -ing tvar 

Ústny prejav: rozprávanie o osobnosti 

človeka, vyjadrenie čo mám a nemám 

rád 

Písomný prejav: charakteristika 

človeka – profil 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Voľný čas – prispieť 

k vzájomnému spoznávaniu, ku 

vzájomnej tolerancii, k odstraňovaniu 

nepriateľstva a predsudkov voči 

neznámemu, kriticky hodnotiť 

produkty vlastnej kultúry a aj iných 

kultúr 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Osobnostný 

profil, Čo rád a nerád robievam – 

komunikačný kontext realizovať 

písomnou formou, využiť formu 

plagátu a IKT, naučiť sa správne 

štrukturovať svoju prezentáciu 

 opísal charakterové 

vlastnosti vybraných 

osobnosti 

 použil správny gramatický 

čas, aby povedal čo 

zvyčajne robieva a čo 

práve robí 

 rozprával o záujmoch a 

koníčkoch 

 dokázal identifikovať 

a použiť rozličné slovesné 

väzby 

 pochopil článok a pieseň 

o životnom štýle mládeže 

 porozprával čo má a nemá 

rád  

 napísal profil o sebe pre 

internetový portál 

 spoznal novú kultúru 

 získal vedomosť 

o vzájomnej tolerancii 

a odstraňovaní predsudkov 

 naučil sa štrukturovať 

prezentáciu 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

2. lekcia – Winning 

and losing / Výhry 

a prehry 

15 Slovná zásoba: šport, slovesá play / go / 

do + šport, slovné spojenia: šport a hry, 

voľno-časové aktivity 

Gramatika: minulý jednoduchý čas, 

kontrast: minulý jednoduchý  čas 

a minulý priebehový čas 

Ústny prejav: rozprávanie o obľúbenom 

športe, rozprávanie o minulosti, 

prerozprávanie príbehu 

Písomný prejav: článok do 

študentského časopisu 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Na rieke – vzdelávacie 

pôsobenie zamerané na rozvoj 

poznania nových kultúr 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Profil 

športovca – komunikačný kontext 

realizovať písomnou formou, využiť 

IKT, získať rôzne typy informácií 

a formulovať jednoduché závery 

 hovoril o športe, ktorý má 

rád 

 použil minulý čas, aby 

opísal udalosti, ktoré sa 

konali v minulosti 

 porozumel informáciám 

o športovej udalosti  

 aplikoval gramatiku, aby 

prerozprával krátky príbeh 

 porozumel článku 

z časopisu 

 dokázal porozprávať čo sa 

prihodilo cez víkend 

 napísal článok do 

školského časopisu 

 spoznal novú kultúru 

 využil IKT 

 

3. lekcia – Town and 

country/  Mesto 

a vidiek 

16 Slovná zásoba: vidiecka a mestská 

krajina, predložky pohybu, zložené 

podstatné mená, prídavné mená 

opisujúce miesta, predložky miesta, 

vsuvky v reči, prázdninové činnosti 

Gramatika: slová vyjadrujúce 

množstvo: some, any, a lot of, a few, 

much, many, počítateľné 

a nepočítateľné podstatné mená, členy 

Ústny prejav: opis miesta, opis smeru 

cesty 

Písomný prejav: letáčik 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text V krajine – spoznávať 

rôzne spôsoby života, vytvárať si 

otvorený a ústretový postoj 

k odlišnostiam, chápať význam 

využívania cudzieho jazyka ako 

nástroja dorozumenia a celoživotného 

vzdelávania 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Letáčik – 

zaujímavosti Slovenska – 

komunikačný kontext realizovať 

písomnou formou, využiť formu 

letáku a IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť informácie, 

správne štrukturovať prezentáciu 

 

 

 

 zvládol opísať miesto na 

vidieku a miesto v meste 

 naučil sa používať slová 

vyjadrujúce množstvo 

 porozumel informáciám v 

sprievodcovi 

 rozšíril si vedomosti 

o používaní a nepoužívaní 

členov pred podstatnými 

menami 

 porozumel novinovému 

článku 

 dokázal porozumieť 

a opísať smer cesty 

 napísal letáčik opisujúci 

zaujímavé miesta na 

Slovensku 

 využil IKT 

 naučil sa štrukturovať 

prezentáciu 

 spoznal rôzne spôsoby 

života v multikultúrnej 

spoločnosti 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

4. lekcia – In the 

spotlight / Vo svetle 

reflektorov 

16 Slovná zásoba: typy filmov, prídavné 

mená opisujúce filmy, prídavné mená 

s koncovkami –ed a –ing, typy 

televíznych programov 

Gramatika: stupňovanie prídavných 

mien, porovnávanie za pomoci as ... as, 

slová too a enough 

Ústny prejav: rozprávanie o filmoch 

a televíznych programoch, kupovanie 

lístkov, vyjadrenie názoru, kontrola 

porozumenia 

Písomný prejav: recenzia filmu 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Povolenie zabíjať – 

rozvoj interkultúrnych postojov, 

schopnosť kriticky hodnotiť produkty 

iných kultúr a aj vlastnej 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Recenzia 

filmu – komunikačný kontext 

realizovať písomnou formou, využiť 

formu plagátu a IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť informácie 

a formulovať jednoduché závery 

 porozprával o rozličných 

typoch filmov 

 naučil sa stupňovať 

 prezentoval slávnu filmovú 

postavu 

 vedel používať rozličné 

štruktúry, aby vytvoril 

porovnanie 

 rozumel profilu o slávnom 

filmovom režisérovi 

 naučil sa kúpiť si lístok do 

kina a na koncert 

 napísal recenziu filmu 

 spoznal novú kultúru 

 využil formu plagátu a IKT 

 naučil sa zhromažďovať 

a triediť informácie 

5. lekcia – Gifts / 

Darčeky 

15 Slovná zásoba: obchody, slovesá 

spojené s nakupovaním a peniazmi, 

zvláštne príležitosti – sviatky, oslavy, 

stavby, v obchode 

Gramatika: predprítomný čas, been 

a gone, predprítomný čas a minulý čas, 

otázka How long?, predložky for 

a since 

Ústny prejav: dávanie darčekov 

a prijímanie darčekov, kupovanie 

oblečenia 

Písomný prejav: neformálny list 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Dávanie a prijímanie – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných tradičných 

kultúr, akceptácia kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality, 

prakticky si osvojovať toleranciu, 

empatiu, prejavovať ľudskú solidaritu 

 dokázal identifikovať rôzne 

druhy obchodov  

 rozprával o darčekoch, 

ktoré by kúpil pre svojich 

príbuzných a priateľov 

 naučil sa rozprávať 

o nedávnych udalostiach 

 porozumel textu a vedel 

rozprávať o dávaní 

darčekov k rôznym 

príležitostiam 

 demonštroval gramatiku pri 

rozprávaní o skúsenostiach 

a kedy sa uskutočnili 

 pochopil informácie 

z turistickej príručky 

 spoznal novú kultúru 

 získal vedomosť 

o tolerancii, empatii, 

solidarite 

 aplikoval učivo, aby išiel 

nakupovať oblečenie 

 napísal neformálny 

ďakovný list 

Veľký didaktický test 6 Napísanie a zhodnotenie testu  
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Tematický plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. Po skončení 

štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň B 1- fáza plynulého využívania základných 

komunikačných nástrojov. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení troch alebo dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá 

a klasifikácia uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Elementary Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Elementary Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies: Pre-Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 

2007 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Pre-Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, písanie profilov pre diskusné stránky na Internete, vyhľadávanie informácií 

v elektronických médiách, internet, využívanie programu Word pri tvorbe textov 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

- druhy športu, význam športu pre zdravie 
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Človek a príroda – fyzika, chémia, biológia 

- zdravá výživa 

 

Človek a spoločnosť – geografia 

- typy krajín, život v zahraničí, doprava, Európska Únia 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- život postihnutých ľudí a ich začlenenie do spoločnosti, láska k vlasti, spolunažívanie ľudí 

rôznych národov a národností 

 

Umenie a kultúra 

- filmový priemysel, herci, režiséri, vkus, estetika 
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ROČNÍK: PRVÝ/ UČEBNICA PRE-INTERMEDIATE SOLUTIONS 

 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. lekcia – The real you 

/ Skutočný ty 

 

18 Slovná zásoba: vlastnosti človeka – 

prídavné mená, záporné predpony: un-, 

im-, in-, a dis-, záujmy a koníčky, 

časové výrazy 

Gramatika: prítomný jednoduchý čas 

a prítomný čas priebehový, slovesá, 

ktoré sa nepoužívajú v priebehových 

časoch, väzby: sloveso + neurčitok, 

sloveso + -ing tvar 

Ústny prejav: rozprávanie o osobnosti 

človeka, vyjadrenie čo mám a nemám 

rád 

Písomný prejav: charakteristika 

človeka – profil 

 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Voľný čas – prispieť 

k vzájomnému spoznávaniu, ku 

vzájomnej tolerancii, k odstraňovaniu 

nepriateľstva a predsudkov voči 

neznámemu, kriticky hodnotiť 

produkty vlastnej kultúry a aj iných 

kultúr 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Osobnostný 

profil, Čo rád a nerád robievam – 

komunikačný kontext realizovať 

písomnou formou, využiť formu 

plagátu a IKT, naučiť sa správne 

štrukturovať svoju prezentáciu 

 opísal charakterové 

vlastnosti vybraných 

osobnosti 

 použil správny 

gramatický čas, aby 

povedal čo zvyčajne 

robieva a čo práve robí 

 rozprával o záujmoch a 

koníčkoch 

 dokázal identifikovať 

a použiť rozličné 

slovesné väzby 

 pochopil článok a pieseň 

o životnom štýle mládeže 

 porozprával čo má 

a nemá rád  

 napísal profil o sebe pre 

internetový portál 

 spoznal novú kultúru 

 získal vedomosť 

o vzájomnej tolerancii 

a odstraňovaní 

predsudkov 

 naučil sa štrukturovať 

prezentáciu 

2. lekcia – Winning 

and losing / Výhry 

a prehry 

14 Slovná zásoba: šport, slovesá play / go / 

do + šport, slovné spojenia: šport a hry, 

voľno-časové aktivity 

Gramatika: minulý jednoduchý čas, 

kontrast: minulý jednoduchý  čas 

a minulý priebehový čas 

Ústny prejav: rozprávanie o obľúbenom 

športe, rozprávanie o minulosti, 

prerozprávanie príbehu 

Písomný prejav: článok do 

študentského časopisu 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Na rieke – vzdelávacie 

pôsobenie zamerané na rozvoj 

poznania nových kultúr 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Článok –  

 hovoril o športe, ktorý 

má rád 

 použil minulý čas, aby 

opísal udalosti, ktoré sa 

konali v minulosti 

 porozumel informáciám 

o športovej udalosti  

 aplikoval gramatiku, aby 

prerozprával krátky 

príbeh 

 porozumel článku 

z časopisu 

 dokázal porozprávať čo 

sa prihodilo cez víkend 

 napísal článok do 

školského časopisu 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

  komunikačný kontext realizovať 

písomnou formou, využiť IKT, získať 

rôzne typy informácií a formulovať 

jednoduché závery 

 spoznal novú kultúru 

 využil IKT 

 získal informácie 

3. lekcia – Town and 

country /  Mesto 

a vidiek 

17 Slovná zásoba: vidiecka a mestská 

krajina, predložky pohybu, zložené 

podstatné mená, prídavné mená 

opisujúce miesta, predložky miesta, 

vsuvky v reči, prázdninové činnosti 

Gramatika: slová vyjadrujúce 

množstvo. some, any, a lot of, a few, 

much, many, počítateľné 

a nepočítateľné podstatné mená, členy 

Ústny prejav: opis miesta, opis smeru 

cesty 

Písomný prejav: letáčik 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text V krajine – spoznávať 

rôzne spôsoby života, vytvárať si 

otvorený a ústretový postoj 

k odlišnostiam, chápať význam 

využívania cudzieho jazyka ako 

nástroja dorozumenia a celoživotného 

vzdelávania 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Zaujímavosti 

Turzovky – leták – komunikačný 

kontext realizovať písomnou formou, 

využiť formu letáku a IKT, naučiť sa 

zhromažďovať a selektovať 

informácie, správne štrukturovať 

prezentáciu 

 zvládol opísať miesto na 

vidieku a miesto v meste 

 naučil sa používať slová 

vyjadrujúce množstvo 

 porozumel informáciám 

v sprievodcovi 

 rozšíril si vedomosti 

o používaní a 

nepoužívaní členov pred 

podstatnými menami 

 porozumel novinovému  

 článku 

 dokázal porozumieť 

a opísať smer cesty 

 napísal letáčik opisujúci 

zaujímavé miesta na 

Slovensku 

 využil IKT 

 naučil sa štrukturovať 

prezentáciu 

 spoznal rôzne spôsoby 

života v multikultúrnej 

spoločnosti 

4. lekcia – In the 

spotlight / Vo svetle 

reflektorov 

 

16 
Slovná zásoba: typy filmov, prídavné 

mená opisujúce filmy, prídavné mená 

s koncovkami –ed a –ing, typy 

televíznych programov 

Gramatika: stupňovanie prídavných 

mien, porovnávanie za pomoci as ... as, 

slová too a enough 

Ústny prejav: rozprávanie o filmoch 

a televíznych programoch, kupovanie 

lístkov, vyjadrenie názoru, kontrola 

porozumenia 

Písomný prejav: recenzia filmu 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Povolenie zabíjať – 

rozvoj interkultúrnych postojov, 

schopnosť kriticky hodnotiť produkty 

iných kultúr a aj vlastnej 

 

 

 porozprával o rozličných 

typoch filmov 

 naučil sa stupňovať 

 prezentoval slávnu 

filmovú postavu 

 vedel používať rozličné 

štruktúry, aby vytvoril 

porovnanie 

 rozumel profilu 

o slávnom filmovom 

režisérovi 

 naučil sa kúpiť si lístok 

do kina a na koncert 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Recenzia 

filmu – komunikačný kontext 

realizovať písomnou formou, využiť 

formu letáku a IKT, naučiť sa 

zhromažďovať a selektovať 

informácie, správne štrukturovať 

prezentáciu a formulovať jednoduché 

závery 

 napísal recenziu filmu 

 využil formu plagátu 

a IKT 

 naučil sa zhromažďovať 

a triediť informácie 

 spoznal novú kultúru 

5. lekcia – Gifts / 

Darčeky 

16 Slovná zásoba: obchody, slovesá 

spojené s nakupovaním a peniazmi, 

zvláštne príležitosti – sviatky, oslavy, 

stavby, v obchode 

Gramatika: predprítomný čas, been 

a gone, predprítomný čas a minulý čas, 

otázka How long?, predložky for 

a since 

Ústny prejav: dávanie darčekov 

a prijímanie darčekov, kupovanie 

oblečenia 

Písomný prejav: neformálny list 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Dávanie a prijímanie – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných tradičných 

kultúr, akceptácia kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality, 

prakticky si osvojovať toleranciu, 

empatiu, prejavovať ľudskú solidaritu 

 

 dokázal identifikovať 

rôzne druhy obchodov  

 rozprával o darčekoch, 

ktoré by kúpil pre 

svojich príbuzných 

a priateľov 

 naučil sa rozprávať 

o nedávnych udalostiach 

 porozumel textu a vedel 

rozprávať o dávaní 

darčekov k rôznym 

príležitostiam 

 demonštroval gramatiku 

pri rozprávaní 

o skúsenostiach a kedy 

sa uskutočnili 

 pochopil informácie 

z turistickej príručky 

 aplikoval učivo, aby išiel 

nakupovať oblečenie 

 napísal neformálny 

ďakovný list 

 spoznal novú kultúru 

 získal vedomosť 

o tolerancii, empatii, 

solidárnosti 

6. lekcia – Technology 

/ Technológia 

15 Slovná zásoba: elektronické prístroje, 

frázové slovesá, mobilné telefóny: 

sloveso + podstatné meno, miesta 

Gramatika: will a going to: predpovede, 

ponuky, sľuby, rozhodnutia, nulová 

podmienka, používanie may, might, 

could 

Ústny prejav: vytváranie predpovede 

do budúcnosti, dohodnúť si stretnutie 

Písomný prejav: formálny list – 

sťažnosť 

 

 opísal elektronické 

prístroje 

 naučil sa nové frázové 

slovesá 

 dokázal vytvoriť 

predpoveď, ponuku, sľub 

a rozhodnutie 

 vedel povedať ako ľudia 

používajú mobilné 

telefóny 

 naučil sa nulovú 

podmienku 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Textová výchova – 

konštruktívne komunikovať 

a spolupracovať, chápať význam 

využívania cudzieho jazyka ako 

nástroja dorozumenia 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Fotokoláž 

prístrojov – komunikačný kontext 

realizovať  formou koláže, vedieť 

popísať problém 

 

 vedel rozprávať 

o možnostiach 

a pravdepodobnosti 

 pochopil detailne text 

 dokázal zariadiť 

stretnutie  

 napísal formálny list 

sťažnosť 

 dozvedel sa o význame 

využívania cudzieho 

jazyka 

 urobil fotokoláž 

7. lekcia – Cultures 

and customs / Kultúry 

a zvyky 

16 Slovná zásoba: gestá, frázové slovesá, 

spoločenské aktivity 

Gramatika: modálne slovesá: must, 

mustn´t, needn´t, prvý typ 

podmienkovej vety 

Ústny prejav: pozvanie – vytvorenie, 

prijatie, odmietnutie 

Písomný prejav: odpoveď na pozvanie - 

odkaz 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Zvyky a tradície – 

zamerať sa na špecifiká rôznych 

etnických a kultúrnych skupín žijúcich 

v slovenskej, európskej a celosvetovej 

spoločnosti, vnímať a ohodnotiť 

multikulturalitu ako prostriedok 

vzájomného obohacovania, spoznávať 

rôzne spôsoby života, odlišné  myslenie 

a vnímanie sveta 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Sviatky, 

zvyky a tradície – vypracovať 

prezentáciu, uviesť tému a rozviesť 

tému 

 

 naučil sa slovnú zásobu – 

reč tela a opísal ako sa 

ľudia navzájom zdravia 

pri stretnutí 

 vedel rozprávať o zákaze 

a nevyhnutnosti 

 porozumel textu 

o pôvode amerického 

sviatku 

 naučil sa používať prvý 

typ podmienkovej vety 

a vedel rozprávať 

o situáciách v budúcnosti 

a ich následkoch 

 porozumel opisu 

rozličných kultúrnych 

tradícií 

 zvládol vytvoriť 

pozvanie, prijať pozvanie 

a odmietnuť pozvanie 

 napísal odkaz – odpoveď 

na pozvanie 

 spoznal novú kultúru 

 vypracoval prezentáciu 

 

8. lekcia – What if ...? / 

Čo ak ...? 

14 Slovná zásoba: celosvetové problémy, 

tvorenie slov – prípony podstatných 

mien 

Gramatika: druhý typ podmienkovej 

vety 

Ústny prejav: diskusia o celosvetových 

problémoch, prerozprávanie filmu  

Písomný prejav: email 

 vedel rozprávať 

o celosvetových 

problémoch 

 naučil sa tvoriť podstatné 

mená príponami 

 aplikoval gramatiku 

a dokázal rozprávať  
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

  
 

 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova: text Byť zelený, Mládežnícke 

hnutia – prehlbovať, rozvíjať 

a upevňovať hodnotový systém 

v prospech konania k životnému 

prostrediu, pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami 

a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu 

k prostrediu, výstup – email 

prezentácia vlastnej práce ako zlepšiť 

životné prostredie v meste, kde bývam 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Čo by som 

urobil, ak by som vládol svetu – 

komunikačný kontext realizovať 

písomnou formou, využiť IKT, naučiť 

sa zhromažďovať, triediť informácie, 

formulovať jednoduché závery 

a vedieť ich použiť na obhájenie 

vlastného postoja 

 o imaginárnych 

situáciách a ich 

následkoch 

 rozprával o prostredí kde 

žije 

 napísal email – ako 

zlepšiť životné prostredie 

 získal vedomosti 

o aktívnom prístupe 

k tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

 pochopil dôležitosť 

citlivého prístupu 

k prírode 

a zodpovednosti vo 

vzťahu k živým 

organizmom a ich 

prostrediu 

Veľký didaktický test 6 Napísanie a zhodnotenie testu  

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň 

B 2- fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Pre-Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 

2007 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Pre-Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

DVD prehrávač 

Tabuľa 
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PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, písanie profilov pre diskusné stránky na Internete, vyhľadávanie informácií 

v elektronických médiách, internet, využívanie programu Word pri tvorbe textov 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

- druhy športu, význam športu pre zdravie 

 

Človek a príroda – fyzika, chémia, biológia 

- zdravá výživa, vynálezy, prístroje, životné prostredie, zneužitie vedy a techniky  

 

Človek a spoločnosť – geografia 

- typy krajín, život v zahraničí, doprava, Európska Únia 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- život postihnutých ľudí a ich začlenenie do spoločnosti, láska k vlasti, spolunažívanie ľudí 

rôznych národov a národností 

 

Umenie a kultúra 

- filmový priemysel, herci, režiséri, vkus, estetika 
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ROČNÍK: PRVÝ / UČEBNICA  ELEMENTARY SOLUTIONS 
 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvod 13 Slovná zásoba: abeceda, číslovky, opis 

ľudí, čas, dni, mesiace a ročné obdobia 

Gramatika: sloveso byť, osobné zámená, 

privlastňovacie zámená, ukazovacie 

zámená, have got 

Ústny prejav: predstavenie sa 

Písomný prejav: opis priateľa alebo člena 

rodiny 

 vedel sa predstaviť 

 naučil sa pýtať a odpovedať 

na otázky 

 zvládol opis ľudí 

 naučil sa opýtať koľko je 

hodín a odpovedať na otázku 

 vedel vymenovať dni v týždni 

a rozprávať o mesiacoch roka 

1. lekcia – My 

network / Moja 

sieť 

14 Slovná zásoba: rodina, privlastňovací 

pád, množné číslo, každodenné činnosti, 

šport a koníčky, dátum 

Gramatika: jednoduchý prítomný čas – 

kladná a záporná veta 

Ústny prejav: rozprávanie o rodine 

a priateľoch, predstavovanie priateľov, 

rozprávanie o každodenných aktivitách 

Písomný prejav: neformálny list 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Kráľovská rodina – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania nových kultúr 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Ja, moja rodina 

a každodenné činnosti – formou ústnej 

prezentácie realizovať komunikačný 

kontext a štrukturovať prezentáciu 

 hovoril o  ľuďoch, ktorých 

stretáva pravidelne 

 vedel rozprávať o svojej 

rodine a priateľoch 

 rozumel informáciám 

o kráľovskej rodine 

 vedel povedať kto čo robí 

a nerobí 

 pochopil článok a vedel 

hovoriť o každodenných 

aktivitách 

 dokázal predstaviť ľudí 

 napísal neformálny list  

 spoznal novú kultúru 

 zrealizoval komunikačný 

kontext formou ústnej 

prezentácie 

 naučil sa štrukturovať 

prezentáciu 

2. lekcia – Free 

time / Voľný čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba: šport a koníčky, slovné 

spojenia: sloveso + podstatné meno, časti 

ľudského tela 

Gramatika: jednoduchý prítomný čas – 

otázky, frekvenčné príslovky, otázka 

How often ... ?, predmetové zámená, 

rozkaz 

Ústny prejav: interview, rozprávanie 

o voľnom čase, vyjadrenie čo rád a nerád 

robím 

Písomný prejav: oznámenie 

 

 

 vedel rozprávať o športe 

a koníčkoch 

 dokázal sa pýtať na koníčky 

a záujmy 

 vymenoval obľúbené športy 

a aktivity na Slovensku 

 rozprával o denných rutinách 

 porozumel článku z časopisu 

o športe  

 vyjadril čo má rád a čo nemá 

rád 

 napísal oznam pre klub 
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Názov lekcie Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Šport v Austrálii – rozvoj 

interkultúrnych postojov 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Pozvánka do 

záujmového klubu – komunikačný 

kontext realizovať písomnou formou, 

využiť formu plagátu a IKT 

 porozumel tvoreniu rozkazu 

 rozvinul si interkultúrne 

postoje 

 realizoval komunikačný 

kontext písomnou formou 

 využil formu plagátu a IKT 

3. lekcia – School 

life / Život v škole 

13 Slovná zásoba: školské predmety, 

v triede, predložky miesta, časti školy, 

smery, veľké písmená 

Gramatika: väzba there is / there are, 

sloveso have to  

Ústny prejav: rozprávanie o školských 

predmetoch a rozvrhu hodín, opis triedy, 

smer cesty 

Písomný prejav: opis 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Školstvo v Anglicku 

a v Austrálii – získať vedomosti 

o sociálnych skupinách a procesoch 

v spoločnosti, hodnotiť produkty vlastnej 

kultúry a iných  

 naučil sa rozprávať 

o školských predmetoch 

 opísal čo je v miestnosti 

 vedel rozprávať o rozličných 

školských systémoch zvládol  

opísať ideálnu školu 

 pochopil článok o škole 

a reagoval na článok 

 dokázal opísať smer cesty 

a opýtať sa na smer  

 napísal ako prebieha týždeň 

v škole 

 získal vedomosti o sociálnych 

skupinách a procesoch 

v spoločnosti 

 dokázal zhodnotiť produkty 

vlastnej kultúry a iných kultúr 

4. lekcia – Time to 

party! / Je čas ísť 

na party!  

9 Slovná zásoba: oblečenie, prídavné mená 

- opozitá 

Gramatika: prítomný priebehový čas, 

modálne sloveso can / môcť, príslovky 

Ústny prejav: opis oblečenie, rozprávanie 

o oblečení, ktoré máme na sebe, 

rozprávanie o festivaloch 

Písomný prejav: pozvanie na party 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Hudobné festivaly – 

akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality, schopnosť 

interpretovať udalosti a porovnávať 

s vlastnou kultúrou 

 vedel opísať kto má čo 

oblečené 

 opísal čo sa deje na obrázku 

 vedel opísať fotografiu 

a rozprávať o hudobných 

festivaloch 

 vedel povedať ako dobre vie 

niečo robiť 

 dokázal interpretovať 

udalosti a porovnal 

s vlastnou kultúrou 

 pochopil akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality 

Veľký didaktický 

test 

4 Napísanie a zhodnotenie testu  

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne 

úroveň A 2- fáza počiatočného využívania základných komunikačných nástrojov. 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Elementary Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Elementary Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu 

Word pri tvorbe textov, nebezpečenstvo zverejňovania osobných informácií na internete 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

- druhy športu, význam športu pre zdravie 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- vplyv slávnych ľudí na život jednotlivca 

 

Umenie a kultúra 

- hudobné festivaly 
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ROČNÍK: DRUHÝ / UČEBNICA PRE-INTERMEDIATE / 

INTERMEDIATE SOLUTIONS 

 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

8. lekcia – What if 

...? / Čo ak ...? 

19 Slovná zásoba: celosvetové 

problémy, tvorenie slov – prípony 

podstatných mien 

Gramatika: druhý typ podmienkovej 

vety, želacie vety 

Ústny prejav: diskusia 

o celosvetových problémoch, 

poskytnutie rady 

 

Písomný prejav: e-mail, esej 

 

Prierezová téma – 

Environmentálna výchova: text 

Byť zelený, Mládežnícke hnutia – 

prehlbovať, rozvíjať a upevňovať 

hodnotový systém v prospech 

konania k životnému prostrediu, 

pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi 

problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu 

k prostrediu, výstup – email 

prezentácia vlastnej práce ako 

zlepšiť životné prostredie v meste, 

kde bývam 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Čo by som 

urobil, ak by som vládol svetu – 

komunikačný kontext realizovať 

písomnou formou, využiť IKT, 

naučiť sa zhromažďovať, triediť 

informácie, formulovať 

jednoduché závery a vedieť ich 

použiť na obhájenie vlastného 

postoja 

 vedel rozprávať o celosvetových 

problémoch 

 naučil sa tvoriť podstatné mená 

príponami 

 aplikoval gramatiku a dokázal 

rozprávať o imaginárnych 

situáciách a ich následkoch 

 rozprával o prostredí kde žije 

 napísal email – ako zlepšiť životné 

prostredie 

 rozprával o situáciách, ktoré by rád 

zmenil 

 porozumel článku a reagoval na 

problém 

 opísal problém a poskytol radu 

 napísal esej  

 získal vedomosti o aktívnom 

prístupe k tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

 pochopil dôležitosť citlivého 

prístupu k prírode a zodpovednosti 

vo vzťahu k živým organizmom 

a ich prostrediu 

9. lekcia –  Crime 

scene / Zločin 

16 Slovná zásoba: zločiny a zločinci, 

slovesá spojené s témou zločin, silné 

prídavné mená, slovotvorba – 

prípony podstatných mien –er, -ist, -

ian, hovorové výrazy 

Gramatika: predminulý čas, 

nepriama reč 

Ústny prejav: pýtanie sa 

a reagovanie na osobné otázky, 

prerozprávanie zločinu, vyjadrenie 

názoru 

 

 

 opísal rozličné zločiny 

 použil rôzne minulé časy, aby opísal 

udalosti, ktoré sa konali v minulosti  

 porozumel príbehu o fiktívnej 

postave  

 aplikoval gramatiku, aby 

prerozprával čo povedali iní ľudia 

 porozumel a reagoval na článok  

o zločine 
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Písomný prejav: opis zločinu - 

príbeh 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Sherlock Holmes – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných 

tradičných kultúr, akceptácia 

kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality, rozvíjať 

zručnosti orientovania sa 

v pluralitnej spoločnosti a využívať 

interkultúrne kontakty 

k vzájomnému obohateniu seba 

i druhých 

 dokázal prerozprávať zločin a opísať 

čo bolo ukradnuté 

 napísal príbeh, v ktorom opísal 

zločin 

 spoznal novú kultúru 

 získal informácie 

10. lekcia – The 

written word / 

Písané slovo 

16 Slovná zásoba: publikácie, knihy 

a text, druhy literatúry, 

kníhkupectvá, rozprávanie o 

príbehoch 

Gramatika: trpný rod 

Ústny prejav: rozprávanie čo 

čítavame, v kníhkupectve 

Písomný prejav: recenzia knihy 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text W. Shakespeare – 

rozvoj interkultúrnych postojov, 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných 

tradičných kultúr, akceptácia 

kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality, rozvíjať 

zručnosti orientovania sa 

v pluralitnej spoločnosti a využívať 

interkultúrne kontakty 

k vzájomnému obohateniu seba i 

druhých 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Recenzia 

knihy -  komunikačný kontext 

realizovať písomnou formou, 

využiť formu plagátu a IKT, 

naučiť sa zhromažďovať 

a selektovať informácie, 

formulovať jednoduché závery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 naučil sa používať nové  slová 

a rozprával o rozličných 

publikáciách 

 aplikoval trpný rod pri opise 

pracovných postupov 

 porozumel informáciám 

a názorom o Shakespearovi 

 rozšíril si vedomosti o používaní 

trpného rodu s použitím iných 

časov 

 porozumel rozhovoru s autorom 

 dokázal sa opýtať na potrebné 

informácie v kníhkupectve 

 napísal recenziu na prečítanú 

knihu 

 využil IKT 

 naučil sa štrukturovať prezentáciu 

 spoznal novú kultúru 
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Intermediate 

Solutions 

1. lekcia – On 

camera / V zábere 

16 Slovná zásoba: oblečenie, opis 

oblečenia, zložené prídavné mená, 

národností 

Gramatika: poradie prídavných 

mien, prítomné časy, statické 

a dynamické slovesá, slovesné 

modely 

Ústny prejav: rozprávanie 

o rozličných národnostiach, diskusia 

na tému kamerový systém, opis 

fotografie 

Písomný prejav: neformálny list 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Možno preto, že som 

Londýnčan – vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania 

rozličných národností, akceptácia 

iných národov a národností 

 

 naučil sa novú slovnú zásobu 

a opísal oblečenie 

 aplikoval gramatiku, aby 

porozprával o prítomnosti 

a budúcnosti 

 porozprával o odlišnostiach medzi 

národmi 

 prezentoval svoj národ 

 vedel používať rozličné slovesné 

modely 

 porozumel článku a piesni 

o pozorovaní ľudí 

 naučil sa opísať fotografiu   

 napísal list, v ktorom sa predstavil  

 využil  IKT 

 spoznal novú kultúru 

2. lekcia – Memories 

/ Spomienky 

18 Slovná zásoba: pocity, slovotvorba – 

prípony podstatných mien, prípony 

prídavných mien, prídavné mená 

a predložky, slová vyjadrujúce sled 

udalostí, prídavné mená končiace sa 

na – ed, - ing, frázové slovesá 

Gramatika: minulé časy, used to, 

zvolania 

Ústny prejav: rozprávanie 

o pocitoch, o spomienkach, diskusia 

o dôležitých dňoch, opísanie príbehu 

a reakcia na príbeh 

Písomný prejav: rozprávanie 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Poppy deň – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania tradícií iných 

kultúr, prejavovať ľudskú 

solidaritu, empatiu, využívať 

kontakty k vzájomnému obohateniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dokázal opísať ako sa cítil  

 rozprával o spomienkach a využíval 

vedomosti o správnom použití 

minulých časov 

 diskutoval o dôležitosti pripomínať 

si významné udalostí, ktoré sa 

odohrali v minulosti 

 demonštroval gramatiku pri 

rozprávaní o veciach, ktoré boli 

pravdivé v minulosti, ale už nie sú 

v prítomnosti 

 pochopil článok z časopisu 

o mužovi, ktorý stratil pamäť 

 aplikoval učivo, aby opísal 

a reagoval na príbeh 

 napísal príbeh 

 spoznal novú kultúru 

 získal vedomosť o tolerancii, 

empatii, solidárnosti 
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3. lekcia – Nine to 

five / Svet práce 

17 Slovná zásoba: povolania a rod, 

pracoviská, aktivity v práci, opi 

práce, vyjadrenie názoru, súhlasu 

a nesúhlasu, slovotvorba – prípony 

pre povolania, frázové slovesá – 

oddeliteľné, neoddeliteľné  

Gramatika: určujúce a neurčujúce 

vzťažné súvetia 

Ústny prejav: diskusia 

o povolaniach, o práci v zahraničí, 

pracovný pohovor 

Písomný prejav: formálny list – 

žiadosť do zamestnania 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Svet 

povolaní – komunikačný kontext 

realizovať  ústnou formou, uviesť 

a rozviesť tému 

 

 rozprával o povolaniach a práci 

 naučil sa nové frázové slovesá 

 dokázal opísať osobu, vec a miesto 

s použitím určujúceho vzťažného 

súvetia 

 vedel diskutovať o výhodách 

a nevýhodách práce v zahraničí 

 naučil sa používať neurčujúce 

vzťažné  súvetie 

 vedel rozprávať a vyjadriť svoj 

názor na prácu a rod 

 pochopil detailne text 

 dokázal viesť pracovný pohovor  

 napísal formálny list – žiadosť do 

zamestnania 

 zrealizoval komunikačný kontext 

4. lekcia – Body and 

mind / Telo a myseľ 

22 Slovná zásoba: časti ľudského tela, 

vnútorné orgány, právnické termíny, 

homofóny, symptómy, bolesti, 

choroby  

Gramatika: minulý čas 

a predprítomný čas, predprítomný 

priebehový čas 

Ústny prejav: rozprávanie 

o stravovaní a životnom štýle, u 

lekára 

Písomný prejav: neformálny list – 

opísať novú informáciu 

 

 naučil sa slovnú zásobu – rozprával 

o ľudskom tele a o zraneniach 

 vedel správne použiť minulý čas 

alebo predprítomný jednoduchý čas 

 porozumel textu o obezite a strave 

 naučil sa používať predprítomný 

priebehový čas 

 porozumel článku ako zlepšiť 

pamäť 

 precvičoval si výslovnosť 

 zvládol vytvoriť dialóg u  lekára 

 napísal neformálny list, v ktorom 

opísal novú informáciu 

 

Veľký didaktický 

test 

6 Napísanie a zhodnotenie testu  

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň 

B 2- fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 
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Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Pre-Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 

2007 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Pre-Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies: Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

DVD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu 

Word pri tvorbe textov 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia, láska k materinskému jazyku 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

-  význam športu pre zdravie, prevencia pred rôznymi závislostiami 

 

Človek a príroda – fyzika, chémia, biológia 

- zdravá výživa, zdravý životný štýl, životné prostredie, prírodné katastrofy, zneužitie vedy 

a techniky  

 

Človek a spoločnosť – občianska náuka 

- Európska Únia, ľudské práva, potrestanie zločinu 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- láska k vlasti, spolunažívanie ľudí rôznych národov a národností 

 

Umenie a kultúra 

- módny priemysel, vkus, estetika 
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ROČNÍK: TRETÍ / UČEBNICA PRE-INTERMEDIATE / INTERMEDIATE 

SOLUTIONS 

 
 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
5 hodín týždenne, spolu 165 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

6. lekcia – Technology 

/ Technológia 

15 Slovná zásoba: elektronické prístroje, 

frázové slovesá, mobilné telefóny: 

sloveso + podstatné meno, miesta 

Gramatika: will a going to: predpovede, 

ponuky, sľuby, rozhodnutia, nulová 

podmienka, používanie may, might, 

could 

Ústny prejav: vytváranie predpovede 

do budúcnosti, dohodnúť si stretnutie 

Písomný prejav: formálny list – 

sťažnosť 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Textová výchova – 

konštruktívne komunikovať 

a spolupracovať, chápať význam 

využívania cudzieho jazyka ako 

nástroja dorozumenia 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Fotokoláž 

prístrojov – komunikačný kontext 

realizovať  formou koláže, vedieť 

popísať problém 

 

 opísal elektronické prístroje 

 naučil sa nové frázové 

slovesá 

 dokázal vytvoriť predpoveď, 

ponuku, sľub a rozhodnutie 

 vedel povedať ako ľudia 

používajú mobilné telefóny 

 naučil sa nulovú podmienku 

 vedel rozprávať 

o možnostiach 

a pravdepodobnosti 

 pochopil detailne text 

 dokázal zariadiť stretnutie  

 napísal formálny list sťažnosť 

 dozvedel sa o význame 

využívania cudzieho jazyka 

 urobil fotokoláž 

7. lekcia – Cultures 

and customs / Kultúry 

a zvyky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Slovná zásoba: gestá, frázové slovesá, 

spoločenské aktivity 

Gramatika: modálne slovesá: must, 

mustn’t, needn’t, prvý typ 

podmienkovej vety 

Ústny prejav: pozvanie – vytvorenie, 

prijatie, odmietnutie 

Písomný prejav: odpoveď na pozvanie - 

odkaz 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Zvyky a tradície – 

zamerať sa na špecifiká rôznych 

etnických a kultúrnych skupín žijúcich 

v slovenskej, európskej a celosvetovej 

spoločnosti, vnímať a ohodnotiť 

multikulturalitu ako prostriedok  

 

 

 

 

 naučil sa slovnú zásobu – reč 

tela a opísal ako sa ľudia 

navzájom zdravia pri stretnutí 

 vedel rozprávať o zákaze 

a nevyhnutnosti 

 porozumel textu o pôvode 

amerického sviatku 

 naučil sa používať prvý typ 

podmienkovej vety a vedel 

rozprávať o situáciách 

v budúcnosti a ich následkoch 
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  vzájomného obohacovania, spoznávať 

rôzne spôsoby života, odlišné  myslenie 

a vnímanie sveta 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Sviatky, 

zvyky a tradície – vypracovať 

prezentáciu, uviesť tému a rozviesť 

tému 

 porozumel opisu rozličných 

kultúrnych tradícií 

 zvládol vytvoriť pozvanie, 

prijať pozvanie a odmietnuť 

pozvanie 

 napísal odkaz – odpoveď na 

pozvanie 

 spoznal novú kultúru 

 vypracoval prezentáciu 

 

8. lekcia – What if ...? / 

Čo ak ...? 

19 Slovná zásoba: celosvetové problémy, 

tvorenie slov – prípony podstatných 

mien 

Gramatika: druhý typ podmienkovej 

vety, želacie vety 

Ústny prejav: diskusia o celosvetových 

problémoch, poskytnutie rady 

 

Písomný prejav: e-mail, esej 

 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova: text Byť zelený, Mládežnícke 

hnutia – prehlbovať, rozvíjať 

a upevňovať hodnotový systém 

v prospech konania k životnému 

prostrediu, pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami 

a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu 

k prostrediu, výstup – email 

prezentácia vlastnej práce ako zlepšiť 

životné prostredie v meste, kde bývam 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Čo by som 

urobil, ak by som vládol svetu – 

komunikačný kontext realizovať 

písomnou formou, využiť IKT, naučiť 

sa zhromažďovať, triediť informácie, 

formulovať jednoduché závery 

a vedieť ich použiť na obhájenie 

vlastného postoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vedel rozprávať 

o celosvetových problémoch 

 naučil sa tvoriť podstatné 

mená príponami 

 aplikoval gramatiku 

a dokázal rozprávať 

o imaginárnych situáciách 

a ich následkoch 

 rozprával o prostredí kde žije 

 napísal email – ako zlepšiť 

životné prostredie 

 rozprával o situáciách, ktoré 

by rád zmenil 

 porozumel článku a reagoval 

na problém 

 opísal problém a poskytol 

radu 

 napísal esej  

 získal vedomosti o aktívnom 

prístupe k tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

 pochopil dôležitosť citlivého 

prístupu k prírode 

a zodpovednosti vo vzťahu k 

živým organizmom a ich 

prostrediu 
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9. lekcia –  Crime 

scene / Zločin 

16 Slovná zásoba: zločiny a zločinci, 

slovesá spojené s témou zločin, silné 

prídavné mená, slovotvorba – prípony 

podstatných mien –er, -ist, -ian, 

hovorové výrazy 

Gramatika: predminulý čas, nepriama 

reč 

Ústny prejav: pýtanie sa a reagovanie 

na osobné otázky, prerozprávanie 

zločinu, vyjadrenie názoru 

Písomný prejav: opis zločinu - príbeh 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Sherlock Holmes – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných tradičných 

kultúr, akceptácia kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality, 

rozvíjať zručnosti orientovania sa 

v pluralitnej spoločnosti a využívať 

interkultúrne kontakty k vzájomnému 

obohateniu seba i druhých 

 

 opísal rozličné zločiny 

 použil rôzne minulé časy, aby 

opísal udalosti, ktoré sa 

konali v minulosti  

 porozumel príbehu o fiktívnej 

postave  

 aplikoval gramatiku, aby 

prerozprával čo povedali iní 

ľudia 

 porozumel a reagoval na 

článok  o zločine 

 dokázal prerozprávať zločin 

a opísať čo bolo ukradnuté 

 napísal príbeh, v ktorom 

opísal zločin 

 spoznal novú kultúru 

 získal informácie 

 

10. lekcia – The 

written word / Písané 

slovo 

18 Slovná zásoba: publikácie, knihy a text, 

druhy literatúry, kníhkupectvá, 

rozprávanie o príbehoch 

Gramatika: trpný rod 

Ústny prejav: rozprávanie čo čítavame, 

v kníhkupectve 

Písomný prejav: recenzia knihy 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text W. Shakespeare – rozvoj 

interkultúrnych postojov, vzdelávacie 

pôsobenie zamerané na rozvoj 

poznania rozličných tradičných kultúr, 

akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality, rozvíjať zručnosti 

orientovania sa v pluralitnej 

spoločnosti a využívať interkultúrne 

kontakty k vzájomnému obohateniu 

seba i druhých 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Recenzia 

knihy -  komunikačný kontext 

realizovať písomnou formou, využiť 

formu plagátu a IKT, naučiť sa 

zhromažďovať a selektovať 

informácie, formulovať jednoduché 

závery 

 

 

 

 

 naučil sa používať nové  

slová a rozprával o rozličných 

publikáciách 

 aplikoval trpný rod pri opise 

pracovných postupov 

 porozumel informáciám 

a názorom o Shakespearovi 

 rozšíril si vedomosti 

o používaní trpného rodu 

s použitím iných časov 

 porozumel rozhovoru s 

autorom 

 dokázal sa opýtať na potrebné 

informácie v kníhkupectve 

 napísal recenziu na prečítanú 

knihu 

 využil IKT 

 naučil sa štrukturovať 

prezentáciu 

 spoznal novú kultúru 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Intermediate Solutions 

1. lekcia – On camera / 

V zábere 

16 Slovná zásoba: oblečenie, opis 

oblečenia, zložené prídavné mená, 

národností 

Gramatika: poradie prídavných mien, 

prítomné časy, statické a dynamické 

slovesá, slovesné modely 

Ústny prejav: rozprávanie o rozličných 

národnostiach, diskusia na tému 

kamerový systém, opis fotografie 

Písomný prejav: neformálny list 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Možno preto, že som 

Londýnčan – vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania 

rozličných národností, akceptácia 

iných národov a národností 

 

 naučil sa novú slovnú zásobu 

a opísal oblečenie 

 aplikoval gramatiku, aby 

porozprával o prítomnosti 

a budúcnosti 

 porozprával o odlišnostiach 

medzi národmi 

 prezentoval svoj národ 

 vedel používať rozličné 

slovesné modely 

 porozumel článku a piesni 

o pozorovaní ľudí 

 naučil sa opísať fotografiu   

 napísal list, v ktorom sa 

predstavil  

 využil  IKT 

 spoznal novú kultúru 

2. lekcia – Memories / 

Spomienky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba: pocity, slovotvorba – 

prípony podstatných mien, prípony 

prídavných mien, prídavné mená 

a predložky, slová vyjadrujúce sled 

udalostí, prídavné mená končiace sa na 

– ed, - ing, frázové slovesá 

Gramatika: minulé časy, used to, 

zvolania 

Ústny prejav: rozprávanie o pocitoch, 

o spomienkach, diskusia o dôležitých 

dňoch, opísanie príbehu a reakcia na 

príbeh 

Písomný prejav: rozprávanie 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Poppy deň – vzdelávacie 

pôsobenie zamerané na rozvoj 

poznania tradícií iných kultúr, 

prejavovať ľudskú solidaritu, 

empatiu, využívať kontakty 

k vzájomnému obohateniu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dokázal opísať ako sa cítil  

 rozprával o spomienkach 

a využíval vedomosti 

o správnom použití minulých 

časov 

 diskutoval o dôležitosti 

pripomínať si významné 

udalostí, ktoré sa odohrali v 

minulosti 

 demonštroval gramatiku pri 

rozprávaní o veciach, ktoré 

boli pravdivé v minulosti, ale 

už nie sú v prítomnosti 

 pochopil článok z časopisu 

o mužovi, ktorý stratil pamäť 

 aplikoval učivo, aby opísal 

a reagoval na príbeh 

 napísal príbeh 

 spoznal novú kultúru 

 získal vedomosť o tolerancii, 

empatii, solidárnosti 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Obchod a služby 

 

5 

 

Nakupovanie 

Nákupné zariadenia 

V obchode 

Služby – pošta a telekomunikácie, 

banka, polícia, hotely a iné 

Druhy a spôsoby nákupu a platenia 

Kultúra nakupovania a služieb 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému 

nakupovanie 

 vyjadril svoj postoj k úrovni 

poskytovania služieb a opísal 

ich 

 

 

Šport 

 

4 

 

Druhy športu 

Šport, ktorý ma zaujíma. 

Význam športu pre rozvoj osobnosti 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 vymenoval druhy športu 

 porozprával o športe, ktorý 

ho zaujíma 

 vyjadril sa k významu športu 

pre rozvoj osobnosti 

 

 

Veda a technika 

 

5 

 

Veda a technika v službách človeka 

Pozoruhodné objavy, vynálezy vedy 

a techniky 

Život kedysi a dnes 

Počítače a internet 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 vedel porozprávať o živote 

dnes a kedysi 

 rozprával o objavoch 

a vynálezoch 

 diskutoval na tému veda 

a technike v službách človeka 

a ich hrozby 

 

 

Zvyky a tradície 

 

4 

 

Vianoce na Slovensku a vo Veľkej 

Británii 

Veľká noc a iné sviatky na Slovensku 

Sviatky vo Veľkej Británii 

 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 porozumel opisu rozličných 

kultúrnych tradícii 

 rozprával o sviatkoch 

a zvykoch na Slovensku a vo 

Veľkej Británii 

 

 

Človek a príroda 

 

5 

 

Počasie, ročné obdobia, klíma 

Vplyv počasia na človeka 

Životné prostredie 

Prírodné katastrofy a ich vplyv na 

životy ľudí 

Recyklácia, znovu použitie 

a znižovanie spotreby ... 

 

 prečítal a porozumel textu 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 porozprával o počasí, ročných 

obdobiach, klíme 

 opísal prostredie, v ktorom 

žije 

 vysvetlil vplyv prírodných 

katastrôf na človeka 

 dokázal vysvetliť pojmy – 

recyklácia, znižovanie 

spotreby, znovu použitie 

materiálu 

 rozprával na tému ja 

a ochrana životného 

prostredia 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kniha 

 

3 

 

Kniha – priateľ človeka 

Kniha a ja 

Autor a dielo spisovateľa, ktorého 

jazyk sa učím 

 

 prečítal a pochopil text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával o knihách a čítaní 

 zhodnotil autora a dielo , 

ktorého jazyk sa učí 

 

Móda 

 

4 

 

Móda 

Odev a doplnky na rôzne príležitosti 

Vplyv počasia a podnebia na výber 

oblečenia 

 

 prečítal a pochopil text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával o odeve  doplnkoch 

na rôzne príležitosti 

 vyjadril sa k vplyvu počasia 

a podnebia na výber 

oblečenia 

 

Kultúra a umenie 

 

4 

 

Kultúra a umenie 

Druhy umenia 

Umenie, ktoré ma zaujíma 

Môj zážitok z kultúrneho podujatia 

 

 prečítal a pochopil text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 vyjadril svoj vzťah k umeniu 

 porozprával o možnostiach 

kultúry v meste a na vidieku 

 zhodnotil návštevu 

kultúrneho podujatia 

 

Záľuby a voľný čas 

 

3 

 

Záľuby a voľný čas 

Možnosti trávenia voľného času 

Organizovaný voľný čas 

 

 prečítal a prerozprával text 

 vedel porozprávať 

o možnostiach trávenia 

voľného času 

 diskutoval o organizovanom 

voľnom čase 

 

 

Cestovanie 

 

4 

 

Cestovanie 

Dopravné prostriedky 

Dôvody a význam cestovania 

Príprava na cestu 

 

 prečítal a pochopil text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 vedel podať informácie 

o rôznych spôsoboch 

cestovania 

 rozprával ako sa 

pripravujeme na cestovanie  

 zhodnotil dôvody a význam 

cestovania 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mestá a miesta 4 

 

Mestá a miesta 

Dôležité miesta v mojom živote 

Bratislava 

 dokázal porozprávať 

o zaujímavých a dôležitých 

miestach a mestách 

 opísal Bratislavu 

 prerozprával text 

Veľký didaktický test 6 Napísanie a zhodnotenie testu  

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň 

B 1- fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Pre-Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 

2007 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Pre-Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies: Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Andrea Billíková, Conrad Toft, Soňa Preložníková: Angličtina Yes, nová maturita, vyššia úroveň 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

DVD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, písanie profilov pre diskusné stránky na Internete, vyhľadávanie informácií 

v elektronických médiách, internet, využívanie programu Word pri tvorbe textov 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia, láska k materinskému jazyku 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

- význam športu pre zdravie 

 

Človek a príroda – fyzika, chémia, biológia 

- zdravá výživa, vynálezy, prístroje, životné prostredie, prírodné katastrofy, zneužitie vedy 

a techniky  

 

Človek a spoločnosť – občianska náuka, geografia 

-  život v zahraničí, ľudské práva, potrestanie zločinu, Európska Únia 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

-  láska k vlasti, spolunažívanie ľudí rôznych národov a národností 

 

Umenie a kultúra 

- módny priemysel, vkus, estetika 
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ROČNÍK: PRVÝ UČEBNICA HEADWAY PRE INTERMEDIATE THE THIRD EDITION 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích 
hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. lekcia - Getting 
to know 
you/Spoznávanie. 

14 Slovná zásoba: Naučiť sa používať 
dvojjazyčný slovník - slovné druhy, 
viacvýznamové slová, fonetické 
znaky, správne intonovať. 

Gramatika: časy - prítomné, minulé, 
vyjadrenie budúcnosti, otázky s 
opytovacími zámenami. 

Ústny prejav: výmena informácií, 
diskusia- schôdzka na slepo. 

Písomný prejav: opis priateľa. 

Vedel používať dvojjazyčný slovník ako aj správne 
intonovať. 

Zvládol základné poznatky o daných časoch ako aj 
používanie opytovacích zámen. 

Vedel diskutovať na danú tému. 

Vedel opísať priateľa. 

2. lekcia - The 
way we 
live/Spôsob akým 
žijeme. 

16 Slovná zásoba: Vedieť opísať 
každodenný život s použitím 
ustálených slovných spojení a 
otázok poukazujúcich na záujem. 

Gramatika: prítomné časy - 
jednoduchý a priebehový, sloveso 
have/ have got. 

Ústny prejav: opis obľúbenej izby, 
diskusia - život v zahraničí, práca v 
noci. 
Písomný prejav: email. 
Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 
zamerané na  rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti 
ako spoločenskej reality, rozvíjať 
zručnosti orientovania sa v 
pluralitnej spoločnosti a      
využívaťinterkultúrne kontakty k 
vzájomnému obohateniu seba i 
druhých. 

Vedel opísať každodenný život, používal ustálené slovné 
spojenia a otázky. 

Dokázal používať prítomné časy na požadovanej úrovni. 

Vedel opísať izbu, diskutoval na danú tému. 

Naučil sa napísať email. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova – vzdelávacie 
pôsobenie zamerané na  rozvoj poznania rozličných 
tradičných kultúr, akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjal zručnosti orientovania sa v 
pluralitnej spoločnosti a využíval interkultúrne kontakty k 
vzájomnému obohateniu seba i druhých. 

3. lekcia - What 
happened 
next?/Čo sa stalo 
potom? 

13 Slovná zásoba:  opis udalostí v 
minulosti s použitím rôznych 
časových údajov. 

Gramatika: minulé časy - 
jednoduchý a priebehový. 

Ústny prejav: preozprávanie 
príbehu. 

Písomný prejav: prerozprávanie 
príbehu. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – 
komunikačný kontext realizovať 
písomnou formou, využiť formu 
plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať 
informácie. 

Opísal udalosti v minulosti, používal časové údaje. 

Dokázal používať minulé časy na požadovanej úrovni. 

Vedel prerozprávať príbeh. 

Vedel prepísať prerozprávaný príbeh. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
– komunikačný kontext realizoval písomnou formou, využil 
formu plagátu a IKT, naučil  sa zhromažďovať a selektovať 
informácie. 

4. lekcia - The 
market 
place/Trhovisko. 

15 Slovná zásoba: Vedieť opísať rôzne 
druhy a možnosti nakupovania ako 
aj predmety a dôvody nakupovania, 
ceny. 

Gramatika: počítateľné a 
nepočítateľné podstatné mená, 
členy. 

Ústny prejav: výmena informácií - 
nájdi rozdiel, diskusia - trhoviská, 
nakupovanie. 

Písomný prejav: pohľadnica. 

Opísal možnosti, predmety a dôvody nakupovania. 

Naučil sa rozlišovať počítateľné a nepočítateľné  podstatné 
mená, používať členy. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel napísať pohľadnicu. 
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Názov lekcie 

 
 

Hodiny 

 
 

Obsahový štandard 

 
 

Výkonový štandard 

5. lekcia - What 
do you want to 
do?/Čo chceš 
robiť? 

18 Slovná zásoba: Naučiť sa vyjadriť 
plány do budúcnosti  a svoje pocity. 

Gramatika: slovesné vzory, 
vyjadrenie budúcnosti. 

Ústny prejav: rozprávanie o 
problémoch a radách, knihách, 
filmoch, diskusia - dospievajúce deti 
a rodičia. 

Písomný prejav: vyplnenie 
dotazníka. 

Prierezová téma – Environmentálna 
výchova – prehlbovať, rozvíjať a 
upevňovať hodnotový systém v 
prospech konania k životnému 
prostrediu, pochopiť súvislosti medzi 
lokálnymi a globálnymi problémami 
a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k 
prostrediu. 

Vyjadril plány do budúcnosti ako aj svoje pocity. 

Naučil sa rozlišovať slovesné vzory, vyjadriť budúcnosť 
rôznymi spôsobmi. 

Dokázal sa vyjadrovať na dané témy. 

Vedel vyplniť dotazník. 

Prierezová téma – Environmentálna výchova – prehlboval, 
rozvíjal a upevňovať hodnotový systém v prospech konania 
k životnému prostrediu, pochopil súvislosti medzi lokálnymi 
a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo 
vzťahu k prostrediu. 

6. lekcia - Places 
and things/Miesta 
a veci. 

16 Slovná zásoba: Zvládnuť 
rozprávanie o rôznych miestach s 
pomocou antoným a synoným. 

Gramatika: slovo like, stupňovanie 
prídavných mien. 

Ústny prejav: porovnávanie vecí, 
diskusia - imigranti v našom štáte. 

Písomný prejav: opis miesta. 

 Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 
zamerané na  rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti 
ako spoločenskej reality, rozvíjať 
zručnosti orientovania sa v 
pluralitnej spoločnosti a      
využívaťinterkultúrne kontakty k 
vzájomnému obohateniu seba i 
druhých. 

Porozprával o rôznych miestach pričom používal antonymá 
a synonymá. 

Naučil sa používať sloveso like ako aj stupňovať prídavné 
mená. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel opísať miesto. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova – vzdelávacie 
pôsobenie zamerané na  rozvoj poznania rozličných 
tradičných kultúr, akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjal zručnosti orientovania sa v 
pluralitnej spoločnosti a využíval interkultúrne kontakty k 
vzájomnému obohateniu seba i druhých. 

7. lekcia - 
Fame!/Sláva! 

14 Slovná zásoba: Vedieť sa vyjadriť 
na tému povolania.  

Gramatika: predprítomný čas, 
prehľad časov. 

Ústny prejav: interview, vypracovať 
projekt o niekom slávnom. 

Písomný prejav: členenie životopisu. 

Vedel vyjadriť rôzne povolania a to, čo s nimi súvisí.  

Naučil sa používať predprítomný čas. 

Vypracoval projekt. 

Napísal životopis. 

8. lekcia – Do´s 
and don´t s 
/Musím 
a nemusím. 

20 Slovná zásoba: Rozšíriť si slovnú 
zásobu k téme povolania – klady 
a zápory jednotlivých povolaní. 

Gramatika: modálne slovesá. 

Ústny prejav: diskusia – rodinné 
pravidlá, mužské  ženské 
zamestnania, roleplay. 

Písomný prejav: listy a emaily – 
formálne a neformálne vyjadrenia.  

Vedel vyjadriť klady a zápory jednotlivých povolaní. 

Zvládol používanie modálnych slovies. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel sformulovať list a email vo formálnom aj 
neformálnom prevedení. 

Veľký didaktický 
test 

4 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakovanie učiva 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 2. 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2007 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2007 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: DRUHÝ UČEBNICA HEADWAY PRE INTERMEDIATE THE THIRD EDITION 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích 
hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

11. lekcia – 
Looking 
good!/Dobre 
vyzerajúci! 

14 Slovná zásoba: oblečenie, fonetické 
symboly. 

Gramatika: časy: prítomný 
poriebehový čas, privlasňovacie 
zámená.. 

Ústny prejav: opis človeka. 

Písomný prejav: opis človeka.. 

Vedel pomenovať oblečenie, zvládol fonetické symboly. 

Zvládol problematiku prítomného priebehobvého času ako 
aj používanie privlastňovacích zámen. 

Vedel opísať človeka.. 

Vedel opísať človeka písomnou formou. 

12. lekcia – Life´s 
an 
adventure/Život je 
dobrodružstvo. 

16 Slovná zásoba:počasie. 

Gramatika:going to,účelové vety. 

Ústny prejav: rozprávanie o počasí 
a nebezpečných športoch. 

Písomný prejav: pohľadnica. 

  

Zvládol slovnú zásobu k téme počasie. 

Dokázal používať going to a účelové vety na požadovanej 
úrovni. 

Vedel rozprávať o počasí. 

Napísal pohľadnicu. 

. 

1. lekcia - Getting 
to know 
you/Spoznávanie 

13 Slovná zásoba: Naučiť sa používať 
dvojjazyčný slovník - slovné druhy, 
viacvýznamové slová, fonetické 
znaky, správne intonovať. 

Gramatika: časy - prítomné, minulé, 
vyjadrenie budúcnosti, otázky s 
opytovacími zámenami. 

Ústny prejav: výmena informácií, 
diskusia- schôdzka na slepo. 

Písomný prejav: opis priateľa. 

Vedel používať dvojjazyčný slovník ako aj správne 
intonovať. 

Zvládol základné poznatky o daných časoch ako aj 
používanie opytovacích zámen. 

Vedel diskutovať na danú tému. 

Vedel opísať priateľa. 

2. lekcia - The 
way we 
live/Spôsob akým 
žijeme. 

15 Slovná zásoba: Vedieť opísať 
každodenný život s použitím 
ustálených slovných spojení a 
otázok poukazujúcich na záujem. 

Gramatika: prítomné časy - 
jednoduchý a priebehový, sloveso 
have/ have got. 

Ústny prejav: opis obľúbenej izby, 
diskusia - život v zahraničí, práca v 
noci. 

Písomný prejav: email. 

 Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 
zamerané na  rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti 
ako spoločenskej reality, rozvíjať 
zručnosti orientovania sa v 
pluralitnej spoločnosti a      
využívaťinterkultúrne kontakty k 
vzájomnému obohateniu seba 
i druhých 

Vedel opísať každodenný život, používal ustálené slovné 
spojenia a otázky. 

Dokázal používať prítomné časy na požadovanej úrovni. 

Vedel opísať izbu, diskutoval na danú tému. 

Naučil sa napísať email. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova – vzdelávacie 
pôsobenie zamerané na  rozvoj poznania rozličných 
tradičných kultúr, akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjal zručnosti orientovania sa v 
pluralitnej spoločnosti a využíval interkultúrne kontakty k 
vzájomnému obohateniu seba i druhých. 

3. lekcia - What 
happened 
next?/Čo sa stalo 
potom? 

18 Slovná zásoba:  opis udalostí v 
minulosti s použitím rôznych 
časových údajov. 

Gramatika: minulé časy - 
jednoduchý a priebehový. 

Ústny prejav: preozprávanie 
príbehu. 

Písomný prejav: prerozprávanie  
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 
 

  príbehu. 

Prierezová téma – Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti – 
komunikačný kontext realizovať 
písomnou formou, využiť formu 
plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať 
informácie. 

Opísal udalosti v minulosti, používal časové údaje. 

Dokázal používať minulé časy na požadovanej úrovni. 

Vedel prerozprávať príbeh. 

Vedel prepísať prerozprávaný príbeh. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – komunikačný kontext realizoval písomnou 
formou, využil formu plagátu a IKT, naučil  sa 
zhromažďovať a selektovať informácie. 

4. lekcia - The 
market 
place/Trhovisko. 

16 Slovná zásoba: Vedieť opísať rôzne 
druhy a možnosti nakupovania ako 
aj predmety a dôvody nakupovania, 
ceny. 

Gramatika: počítateľné a 
nepočítateľné podstatné mená, 
členy. 

Ústny prejav: výmena informácií - 
nájdi rozdiel, diskusia - trhoviská, 
nakupovanie. 

Písomný prejav: pohľadnica 

Opísal možnosti, predmety a dôvody nakupovania. 

Naučil sa rozlišovať počítateľné a nepočítateľné  podstatné 
mená, používať členy. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel napísať pohľadnicu. 

5. lekcia - What 
do you want to 
do?/Čo chceš 
robiť? 

13 Slovná zásoba: Naučiť sa vyjadriť 
plány do budúcnosti  a svoje pocity. 

Gramatika: slovesné vzory, 
vyjadrenie budúcnosti. 

Ústny prejav: rozprávanie o 
problémoch a radách, knihách, 
filmoch, diskusia - dospievajúce deti 
a rodičia. 

Písomný prejav: vyplnenie 
dotazníka. 

Prierezová téma – Environmentálna 
výchova – prehlbovať, rozvíjať a 
upevňovať hodnotový systém v 
prospech konania k životnému 
prostrediu, pochopiť súvislosti 
medzi lokálnymi a globálnymi 
problémami a vlastnú zodpovednosť 
vo vzťahu k prostrediu. 

Vyjadril plány do budúcnosti ako aj svoje pocity. 

Naučil sa rozlišovať slovesné vzory, vyjadriť budúcnosť 
rôznymi spôsobmi. 

Dokázal sa vyjadrovať na dané témy. 

Vedel vyplniť dotazník. 

Prierezová téma – Environmentálna výchova – prehlboval, 
rozvíjal a upevňovať hodnotový systém v prospech 
konania k životnému prostrediu, pochopil súvislosti medzi 
lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 
zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. 

Práca s 
internetiom 

9 Príprava prezentácie, precvičovanie 
gramatického učiva 

Vytvoril a prezentoval prezentáciu 

Veľký didaktický 
test 

4 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakovanie učiva 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 

1. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 
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Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition. Oxford University Press, 2007 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford University 

Press, 2007 

 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2007 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2007 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

156 

ROČNÍK: TRETÍ UČEBNICA HEADWAY PRE INTERMEDIATE THE THIRD EDITION 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK 
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích 
hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

8. lekcia – Just 
imagine!/Len si 
predstav!! 

17 Slovná zásoba: základné a silné 
prídavné mená, príslovky. 

Gramatika: 1. a 2, typ podmienkovej 
vety, časové vety. 

Ústny prejav: diskusia – charita, čo 
by si urobil s miliónom? 

Písomný prejav: príbeh. 

Vedel identifikovať základné a silné prídavné mená. 

 

Pochopil 1. a 2. typ podmienkovej vety a časové vety. 

Diskutoval na tému charita. 
 
 
Napísal príbeh. 

9. lekcia – 
Relationships/Vzťahy 

15 
Slovná zásoba: prídavné mená 

opisujúce charakter. 

Gramatika: modálne slovesá. 

Ústny prejav: diskusia – rodina. 

Písomný prejav: opis osoby. 

Používal prídavné mená opisujúce charakter. 

Aplikoval správne používanie modálnych slovies. 

Diskutoval na tému rodina. 

Vedel opísať osobu. 

 

10. lekcia – 
Obsessions/Vášne 

17 
Slovná zásoba: zložené 

podstatné mená. 

Gramatika: predprítomné časy. 

Ústny prejav: životné udalosti. 

Písomný prejav: živototpis. 

Používal zložené podstatné mená. 

Zvládol aplikáciu predprítomných časov na požadovanej 
úrovni. 

Rozprával o skutočných a imaginárnych udalostiach v živote 
človeka. 

Napísal životopis na požadovanej úrovni. 

11. lekcia – Tell me 
about it/Porozprávaj 
mi o tom. 

13 Slovná zásoba: idiomy. 

Gramatika: nepriame otázky, 
opytovacire dovetky. 

Ústny prejav: príbehy o zábudlivosti. 

Písomný prejav: spájacie výrazy. 

Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 
zamerané na rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti 
ako spoločenskej reality, rozvíjať 
zručnosti orientovania sa v 
pluralitnej spoločnosti a 
využívaťinterkultúrne kontakty k 
vzájomnému obohateniu seba i 
druhých. 

Zvládol používanie idiomov. 

Pochopil tvorbu a využitie nepriamych otázok a opytovacích 
dovetkov. 

Prerozprával príbehy. 

Používal spájacie výrazy v písomnej forme. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova – vzdelávacie 
pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných 
tradičných kultúr, akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjal zručnosti orientovania sa v 
pluralitnej spoločnosti a využíval interkultúrne kontakty 
k vzájomnému obohateniu seba i druhých. 

12. lekcia – Life´s 
great events/Veľké 
udalosti v živote. 

16 
Slovná zásoba: narodenie, 

sobáš, smrť. 

Gramatika: nepriama reč. 

Ústny prejav: diskusia – zvyky, 

tradície. 

Písomný prejav: oprava chýb v 

texte. 

Používal slovnú zásobu týkajúcu sa narodenia, sobáša a 
smrti. 

Dokázal používať nepriamu reč. 

Diskutoval na tému zvyky a tradície. 

Zvládol opravu chýb v danom texte. 

1. lekcia -  No place 
like home/Doma 
najlepšie. 

17 Slovná zásoba: zložené slová, 
životný štýl. 

Gramatika: systém gramatických 
časov, neformálny jazyk. 

Ústny prejav: diskusia – za a proti 
bývania v cudzine. 

Písomný prejav: žiadosť o 
zamestnanie, motivačný list. 

Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 

Zvládol používanie zložených slov, vedel sa vyjadriť k téme 
životný štýl. 

Správne aplikoval gramatické časy. 

Rozprával o výhodách a nevýhodách bývania v zahraničí. 

Napísal žiadosť o zamestnanie a motivačný list. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova – vzdelávacie 
pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných 
tradičných kultúr. 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
 

Výkonový štandard 

  zamerané na rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr. 

 

2.lekcia – Been 
there, done that!/Bol 
som,videl som! 

16 Slovná zásoba: frázové slovesá 

Gramatika: predprítomný 
jednoduchý čas, jednoduchý vs. 
priebehový, vyjadrenie nepresnosti. 

Ústny prejav: napĺňanie snov. 

Písomný prejav: neformálny list. 

Prierezová téma – 
Environmentálna výchova – 
prehlbovať, rozvíjať a upevňovať 
hodnotový systém v prospech 
konania k životnému prostrediu, 
pochopiť súvislosti medzi 
lokálnymi a globálnymi 
problémami a vlastnú 
zodpovednosť vo vzťahu k 
prostrediu. 

Zdokonalil si slovnú zásobu používaním frázových slovies. 

Vedel použiť predprítomný jednoduchý čas na požadovanej 
úrovni, vedel rozlíšiť jednoduchý a priebehový čas, vyjadril 
nepresnosť. 

Rozprávala o svojich snoch. 

Napísal neformálny list. 

Prierezová téma – Environmentálna výchova – 
prehlboval, rozvíjal a upevňoval hodnotový systém v 
prospech konania k životnému prostrediu, pochopil 
súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a 
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. 

Health care/ 
Starostlivosť o 
zdravie 

7 Ľudské telo, choroby, úrazy, 
návšteva u lekára, zdravý spôsob 
života. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o ľudskom tele,úrazoch, 
chorobách, návšteve u lekára a zdravom spôsobe života. 

Job/Zamestnanie. 3 Typy povolaní, voľba povolania, trh 
práce, pracovný čas a voľný čas. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o rôznych typoch povolaní, 
voľbe povolania, trhu práce, pracovnom čase a voľnom 
čase. 

Human 
relationships/Medziľu
dské vzťahy. 

3 Medziľudské vzťahy v rodine, škole, 
susedské, generačné. 

Priateľstvo a láska, hodnotvý 
systém, stretnutia, spoločenské 
problémy. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o medziľudských vzťahoch 
v rodine, škole, susedských, generačných, priateľstve, láske, 
hodnotovom systéme, stretnutiach, spoločenských 
problémoch. 

My family/ Moja 
rodina. 

3 Rodinné vzťahy, členovia rodiny – 
zovňajšok, charakter, záľuby. 

Prierezová téma – Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti 
– komunikačný kontext realizovať 
písomnou formou, využiť formu 
plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať 
informácie. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o rodinných vzťahoch, 
členoch rodiny. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – komunikačný kontext realizoval písomnou 
formou, využil formu plagátu a IKT, naučil sa 
zhromažďovať a selektovať informácie. 

Hobbies and free 
time/ Záľuby a voľný 
čas. 

3 Možnosti trávenia voľného času, 
organizovaný voľný čas, 
individuálne záľuby. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o možnostiach trávenia 
voľného času, svojich individuálnych záľubách. 

Sport/Šport 3 Druhy športu, šport, ktorý ma 
zaujíma, význam športu pre rozvoj 
osobnosti. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o športe, druhoch, športu, 
význame športu pre človeka. 

Young people and 
their world/Mládež a 

jej svet. 

3 Charakteristika mladých, postavenie 
mladých v spoločnosti, vzťahy 
medzi rovesníkmi a generačné 
vzťahy. 

Zvládol slovnú zásobu, vedel charakterizovať mladých, 
rozprával o ich postavení v spoločnosti, vzťahoch medzi 
rovesníkmi a generačných vzťahoch. 

Multicultural 
society/Multikultúrna 
spoločnosť. 

3 Sviatky, zvyky, tradície, 
spolunažívanie ľudí rôznych 
národností v jednej krajine, 
zbližovanie kultúr. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o sviatkoch, zvykoch, 
tradíciách, vyjadril sa k spolunažívaniu ľudí rôznych 
národností v jednej krajine a zbližovaniu kultúr. 

Slovakia – my 
homeland/Slovensko 

– moja vlasť. 

3 Zvyky, tradície, konvencie, miesta, 
ktoré by som odporučil cudzincom. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o zvykoch, tradíciách, 
konvenciách a zaujímavých miestach. 

Living/Bývanie 3 Môj domov, bývanie podľa mojich 
predstáv, bývanie v meste a na 
vidieku. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o svojom domove, domove 
podľa svojich predstáv, rozlíšil rozdiely v bývaní v meste a 
na vidieku. 

Travelling/ 
Cestovanie. 

3 Dopravné prostriedky, dôvody a 
význam cestovania, príprava na 
cestu. 

Zvládol slovnú zásobu, pomenoval dopravné prostriedky, 
vysvetlil dôvody a význam cestovania, prípravy na cestu. 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový štandard 

 

Book – friend of a 
man/ Kniha – priateľ 

človeka. 

3 Knihy, publikácie, spisovateľ krajiny, 
ktorej jazyk sa učím. 

Zvládol slovnú zásobu, rozrával o knihách, publikáciách, 
spisovateľoch a ich diele. 

Communication and 
its 

forms/Komunikácia 
a jej formy. 

3 Verbálna a neverbálna 
komunikácia, komunikácia 
v rôznych situáciách, moderné 
formy komunikácie. 

Zvládol slovnú zásobu, definoval verbálnu a neverbálnu 
komunikáciu, rozprával o komunikácii v rôznych situáciách 
a moderných formách komunikácie. 

Práca s internetom 7 Príprava prezentácií, precvičovanie 
gramatických časov 

Pripravil a prezentoval prezentáciu, precvičil gramatické 
časy 

Veľký didaktický test 4 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoal učivo 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 2. 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 2007 

John and Liz Soars: Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford University 

Press, 2007 

John and Liz Soars: Upper Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2007 

John and Liz Soars: Upper Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2007 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika CD prehrávač Tabuľa PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky Internet  Knižnica Tlač – obrázky Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia - vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: DRUHÝ / UČEBNICA ELEMENTARY SOLUTIONS  

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK D 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

4. lekcia – Time to 

party! / Je čas ísť 

na party! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Slovná zásoba: hudobné nástroje, 

typy udalostí, voľnočasové aktivity, 

predložky času 

Gramatika: prítomný priebehový čas, 

modálne sloveso can / môcť, 

príslovky 

Ústny prejav: opísať obrázok,  

príprava programu – plán, dohodnúť 

si stretnutie 

Písomný prejav: pozvanie na party 

 

 upevnil si učivo o prítomnom 

priebehovom čase, modálnom 

slovese can a príslovkách 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

tému hudobné nástroje 

a voľnočasové aktivity 

 vedel opísať fotografiu 

a rozprávať o hudobných 

festivaloch 

 naučil sa používať predložky 

času 

 porozumel článku z časopisu 

 

5. lekcia – Wild! / 

Príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Slovná zásoba: geografické rysy, 

svetadiely, prídavné mená 

vyjadrujúce mieru, príroda, činnosti, 

ktoré robíme vonku, predložky 

miesta, ubytovanie na dovolenke 

Gramatika: stupňovanie prídavných 

mien, konštrukcia would like / rád by 

som 

Ústny prejav: pýtanie sa 

a odpovedanie na otázky v kvíze, 

dávanie rady, rozprávanie 

o národných parkoch, požiadanie 

o informáciu 

Písomný prejav: opis zvieraťa, 

pohľadnica 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Národné parky – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania novej kultúry, 

analyzovať a vyberať informácie 

využívaním interdisciplinárnych 

znalostí 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova: Základné geografické 

pojmy, Národné parky, Text 

o zvieratách – posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu k živým 

organizmom a ich prostrediu, 

schopnosť vnímať a citlivo 

pristupovať k prírode, k prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, podporovať 

aktívny prístup k tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

 

 

 zvládol rozprávať o miestach po 

svete 

 vytvoril komparatív 

 rozprával o národných parkoch 

 vedel opísať ľudí a vecí 

pomocou prídavných mien 

v superlatíve 

 porozumel textu o zvieratách 

 dokázal sa spýtať dať 

informáciu 

 napísal pohľadnicu, kde opísal 

miesto kde sa nachádza 

 spoznal novú kultúru 

 analyzoval informácie 

 získal vedomosti o aktívnom 

prístupe k tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

 pochopil dôležitosť citlivého 

prístupu k prírode 

a zodpovednosti vo vzťahu k 

živým organizmom a ich 

prostrediu 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

160 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

6. lekcia – Out and 

about / Von a vôkol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Slovná zásoba: miesta v meste, 

časové výrazy, slová vyjadrujúce 

chronológiu deja 

Gramatika: minulý čas slovesa byť 

a modálneho slovesa can, minulý čas 

pravidelných slovies – kladná veta 

Ústny prejav: rozprávanie o miestach 

v meste, prerozprávanie príbehu, 

telefonovanie, čítanie telefónnych 

čísel 

Písomný prejav: letáčik pre turistov, 

telefónny odkaz 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Turistické informácie 

o Londýne – spoznávať svoju a iné 

kultúry, históriu, zvyky 

a rešpektovať ich ako rovnocenné 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Letáčik – 

prezentácia Turzovky ako turistické 

stredisko – komunikačný kontext 

realizovať písomnou formou, využiť 

formu plagátu a IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť a selektovať 

informácie  

 vedel opísať čo sa nachádza 

v meste 

 aplikoval minulý čas 

a rozprával o svojej minulosti 

 pochopil informáciu a napísal 

letáčik pre turistov 

 vedel rozprávať o udalostiach, 

ktoré sa konali v minulosti 

 rozumel príbehu a prerozprával 

príbeh 

 s pomocou dokázal uskutočniť 

telefónny hovor a nechať odkaz 

 zaznamenal odkaz 

 spoznal novú kultúru 

 analyzoval informácie 

 získal vedomosti o aktívnom 

prístupe k tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

 pochopil dôležitosť citlivého 

prístupu k prírode 

a zodpovednosti vo vzťahu 

k živým organizmom a ich 

prostrediu 

7. lekcia – World 

famous / Svetová 

sláva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Slovná zásoba: názvy krajín, slovné 

spojenia so slovami make, do, have 

a take, životné udalosti, voľnočasové 

aktivity, frázy vyjadrujúce sympatie 

Gramatika: minulý čas 

nepravidelných slovies, otázka 

a zápor v minulom čase 

Ústny prejav: rozprávanie o slávnych 

ľuďoch, rozprávanie o víkende 

Písomný prejav: opis hrdinu, e-mail 

odkaz 

Práca s internetom 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Americký hrdina – 

rozvoj tolerancie, rešpektu 

a prosociálneho správania 

a konania vo vzťahu ku kultúrnej 

odlišnosti, otvorenosť pri 

komunikácii a schopnosť poučiť sa 

zo skúseností iných, schopnosť 

vnímať problémy a hodnotiť 

rozhodnutia s ohľadom na 

skúsenosti s cieľom vybudovať 

spravodlivejšiu spoločnosť 

 dokázal označiť krajiny na 

mape a opísal slávnu osobnosť 

 vedel rozprávať o udalostiach, 

ktoré sa odohrali v minulosti 

 zvládol písať o slávnych 

ľuďoch a ich úspechoch 

 vedel povedať čo robil a nerobil 

minulý týždeň 

 rozumel textu o živote slávnych 

ľudí 

 rozprával čo sa stalo cez víkend 

 napísal e-mail priateľovi 

o víkende 

 naučil sa nové termíny – 

tolerancia, rešpekt, prosociálne 

správanie 

 získal vedomosť – poučiť sa zo 

skúsenosti druhých 

 

 

 

Veľký didaktický 

test 

4 Napísanie a zhodnotenie testu  
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Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne 

úroveň A 2 - fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Elementary Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Elementary Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu 

Word pri tvorbe textov 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

- voľnočasové aktivity 

Človek a príroda – biológia 

- zvieratá, environmentálna výchova 

Človek a spoločnosť – geografia 

- typy krajín, národné parky, Európska Únia 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- vplyv slávnych ľudí na život jednotlivca 

Umenie a kultúra 

- hudobné nástroje 
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ROČNÍK: DRUHÝ / UČEBNICA PRE-INTERMEDIATE / 

INTERMEDIATE SOLUTIONS 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK D 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

8. lekcia – What if 

...? / Čo ak ...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Slovná zásoba: celosvetové problémy 

životného prostredia, prírodné 

katastrofy 

Gramatika: nulová podmienka, prvý 

a druhý typ podmienkovej vety, 

želacie vety, vyjadrenie zákazu 

Ústny prejav: diskusia 

o celosvetových problémoch 

životného prostredia, poskytnutie 

rady, opis obrázkov 

 
 

 vedel rozprávať o celosvetových 

problémoch životného prostredia 

 naučil sa novú slovnú zásobu 

o prírodných katastrofách 

a o životnom prostredí 

 aplikoval gramatiku a dokázal 

rozprávať o reálnych a nereálnych 

situáciách a ich následkoch 

 opísal obrázky 

 rozprával o situáciách, ktoré by rád 

zmenil 

 porozumel článku a reagoval na 

problém 

 opísal problém a poskytol radu 

 získal vedomosti o aktívnom 

prístupe k tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

 

9. lekcia –  Crime 

scene / Zločin 

 

 

 

 

 

 

 

16 Slovná zásoba: zločiny a zločinci, 

slovesá spojené s témou zločin, silné 

prídavné mená, slovotvorba – 

prípony podstatných mien –er, -ist, -

ian, hovorové výrazy 

Gramatika: predminulý čas, nepriama 

reč 

Ústny prejav: pýtanie sa a reagovanie 

na osobné otázky, prerozprávanie 

zločinu, vyjadrenie názoru 

Písomný prejav: opis zločinu - príbeh 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Sherlock Holmes – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných 

tradičných kultúr, akceptácia 

kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality, rozvíjať 

zručnosti orientovania sa 

v pluralitnej spoločnosti a využívať 

interkultúrne kontakty 

k vzájomnému obohateniu seba i 

druhých 

 

 

 

 

 opísal rozličné zločiny 

 použil rôzne minulé časy, aby opísal 

udalosti, ktoré sa konali v minulosti  

 porozumel príbehu o fiktívnej 

postave  

 aplikoval gramatiku, aby 

prerozprával čo povedali iní ľudia 

 porozumel a reagoval na článok  o 

zločine 

 dokázal prerozprávať zločin a opísať 

čo bolo ukradnuté 

 napísal príbeh, v ktorom opísal 

zločin 

 spoznal novú kultúru 

 získal informácie 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

10. lekcia – The 

written word / 

Písané slovo 

 

 

 

 

 

 

 

16 Slovná zásoba: publikácie, knihy 

a text, druhy literatúry, kníhkupectvá, 

rozprávanie o príbehoch 

Gramatika: trpný rod 

Ústny prejav: rozprávanie čo 

čítavame, v kníhkupectve 

Písomný prejav: recenzia knihy 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text W. Shakespeare – 

rozvoj interkultúrnych postojov, 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných 

tradičných kultúr, akceptácia 

kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality, rozvíjať 

zručnosti orientovania sa 

v pluralitnej spoločnosti a využívať 

interkultúrne kontakty 

k vzájomnému obohateniu seba i 

druhých 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Recenzia 

knihy -  komunikačný kontext 

realizovať písomnou formou, využiť 

formu plagátu a IKT, naučiť sa 

zhromažďovať a selektovať 

informácie, formulovať jednoduché 

závery 

 naučil sa používať nové  slová 

a rozprával o rozličných 

publikáciách 

 aplikoval trpný rod pri opise 

pracovných postupov 

 porozumel informáciám a názorom 

o Shakespearovi 

 rozšíril si vedomosti o používaní 

trpného rodu s použitím iných časov 

 porozumel rozhovoru s autorom 

 dokázal sa opýtať na potrebné 

informácie v kníhkupectve 

 napísal recenziu na prečítanú knihu 

 využil IKT 

 naučil sa štrukturovať prezentáciu 

 spoznal novú kultúru 

 

Intermediate 

Solutions 

1. lekcia – On 

camera / V zábere 

 

 

 

 

 

 

 

16 Slovná zásoba: oblečenie, opis 

oblečenia, zložené prídavné mená, 

národností 

Gramatika: poradie prídavných mien, 

prítomné časy, statické a dynamické 

slovesá, slovesné modely 

Ústny prejav: rozprávanie 

o rozličných národnostiach, diskusia 

na tému kamerový systém, opis 

fotografie 

Písomný prejav: neformálny list 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Možno preto, že som 

Londýnčan – vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania 

rozličných národností, akceptácia 

iných národov a národností 

 

 naučil sa novú slovnú zásobu 

a opísal oblečenie 

 aplikoval gramatiku, aby 

porozprával o prítomnosti 

a budúcnosti 

 porozprával o odlišnostiach medzi 

národmi 

 prezentoval svoj národ 

 vedel používať rozličné slovesné 

modely 

 porozumel článku a piesni 

o pozorovaní ľudí 

 naučil sa opísať fotografiu   

 napísal list, v ktorom sa predstavil  

 využil  IKT 

 spoznal novú kultúru 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

2. lekcia – 

Memories / 

Spomienky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: pocity, slovotvorba – 

prípony podstatných mien, prípony 

prídavných mien, prídavné mená 

a predložky, slová vyjadrujúce sled 

udalostí, prídavné mená končiace sa 

na – ed, - ing, frázové slovesá 

Gramatika: minulé časy, used to, 

zvolania 

Ústny prejav: rozprávanie o pocitoch, 

o spomienkach, diskusia o dôležitých 

dňoch, opísanie príbehu a reakcia na 

príbeh 

Písomný prejav: rozprávanie 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Poppy deň – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania tradícií iných 

kultúr, prejavovať ľudskú 

solidaritu, empatiu, využívať 

kontakty k vzájomnému obohateniu 

 

 dokázal opísať ako sa cítil  

 rozprával o spomienkach a využíval 

vedomosti o správnom použití 

minulých časov 

 diskutoval o dôležitosti pripomínať 

si významné udalostí, ktoré sa 

odohrali v minulosti 

 demonštroval gramatiku pri 

rozprávaní o veciach, ktoré boli 

pravdivé v minulosti, ale už nie sú v 

prítomnosti 

 pochopil článok z časopisu 

o mužovi, ktorý stratil pamäť 

 aplikoval učivo, aby opísal 

a reagoval na príbeh 

 napísal príbeh 

 spoznal novú kultúru 

 získal vedomosť o tolerancii, 

empatii, solidárnosti 

 

3. lekcia – Nine to 

five / Svet práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: povolania a rod, 

pracoviská, aktivity v práci, opi 

práce, vyjadrenie názoru, súhlasu 

a nesúhlasu, slovotvorba – prípony 

pre povolania, frázové slovesá – 

oddeliteľné, neoddeliteľné  

Gramatika: určujúce a neurčujúce 

vzťažné súvetia 

Ústny prejav: diskusia o povolaniach, 

o práci v zahraničí, pracovný 

pohovor 

Písomný prejav: formálny list – 

žiadosť do zamestnania 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Svet 

povolaní – komunikačný kontext 

realizovať  ústnou formou, uviesť 

a rozviesť tému 

 

 rozprával o povolaniach a práci 

 naučil sa nové frázové slovesá 

 dokázal opísať osobu, vec a miesto 

s použitím určujúceho vzťažného 

súvetia 

 vedel diskutovať o výhodách 

a nevýhodách práce v zahraničí 

 naučil sa používať neurčujúce 

vzťažné  súvetie 

 vedel rozprávať a vyjadriť svoj 

názor na prácu a rod 

 pochopil detailne text 

 dokázal viesť pracovný pohovor  

 napísal formálny list – žiadosť do 

zamestnania 

 zrealizoval komunikačný kontext 

 

4. lekcia – Body and 

mind / Telo a myseľ 

 

 

 

 

 

 

25 Slovná zásoba: časti ľudského tela, 

vnútorné orgány, právnické termíny, 

homofóny, symptómy, bolesti, 

choroby  

Gramatika: minulý čas 

a predprítomný čas, predprítomný 

priebehový čas 

Ústny prejav: rozprávanie 

o stravovaní a životnom štýle,  

 naučil sa slovnú zásobu – rozprával 

o ľudskom tele a o zraneniach, 

stravovaní, životnom štýle, 

zdravotníckej starostlivosti 

 vedel správne použiť minulý čas 

alebo predprítomný jednoduchý čas 

 porozumel textu o obezite a strave 

 naučil sa používať predprítomný  
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

u lekára, zdravotnej starostlivosti 

Písomný prejav: neformálny list – 

opísať novú informáciu 

 

 priebehový čas 

 porozumel článku ako zlepšiť pamäť 

 precvičoval si výslovnosť 

 zvládol vytvoriť dialóg u  lekára 

 napísal neformálny list, v ktorom 

opísal novú informáciu 

 

Veľký didaktický 

test 

 

6 Napísanie a zhodnotenie testu  napísal test 

 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň 

B 2 - fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Pre-Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 

2007 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Pre-Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies: Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

DVD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 
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Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu 

Word pri tvorbe textov 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia, láska k materinskému jazyku 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

-  význam športu pre zdravie, prevencia pred rôznymi závislostiami 

 

Človek a príroda – fyzika, chémia, biológia 

- zdravá výživa, zdravý životný štýl, životné prostredie, prírodné katastrofy, zneužitie vedy 

a techniky  

 

Človek a spoločnosť – občianska náuka 

- Európska Únia, ľudské práva, potrestanie zločinu 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- láska k vlasti, spolunažívanie ľudí rôznych národov a národností 

 

Umenie a kultúra 

- módny priemysel, vkus, estetika 
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ROČNÍK: TRETÍ / UČEBNICA INTERMEDIATE SOLUTIONS 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK D 
5 hodín týždenne, spolu 165 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

5. lekcia – Our 

future / Naša 

budúcnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Slovná zásoba: počítače, predpony 

podstatných mien, zložené podstatné 

mená, slovné spojenia vytvorené 

slovesom a podstatným menom, 

vytvoriť, prijať a odmietnuť návrh 

Gramatika: nulová podmienka, 

modálne slovesá na predpovede 

a premýšľanie, prvý typ 

podmienkovej vety, budúci dokonavý 

čas, budúci priebehový čas a iné časy 

na vyjadrenie budúcnosti, slovesá, 

ktoré sa spájajú s infinitívom, 

vedľajšie vety časové na vyjadrenie 

budúcnosti 

Ústny prejav: rozprávanie 

o budúcnosti, diskusia 

o environmentálnych problémoch, 

rozprávanie o plánoch 

Písomný prejav: esej pre a proti 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova: text Greenpeace a diskusia 

o environmentálnych problémoch – 

uvedomovať si význam ochrany 

životného prostredia a spoločné 

riešenie celosvetových 

environmentálnych problémoch, 

vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave 

životného prostredia a komunikovať 

o nich, racionálne ich obhajovať 

a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská 

 

 zvládol gramatické učivo 

a aplikoval ho v praxi 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

tému počítače a životné 

prostredie 

 diskutoval o environmentálnych 

problémoch, hodnotil 

informácie o stave životného 

prostredia a obhajoval 

a zdôvodňoval svoje názory 

 zapísal chýbajúce informácie 

 porozumel článku a pracoval 

s cvičeniami 

 v rozhovore vytvoril plány do 

budúcnosti 

 naučil sa vyjadriť, prijať 

a odmietnuť návrh 

 napísal esej pre a proti 

 precvičil si učivo v pracovnom 

zošite 

 zdokonaľoval si techniky 

v čítaní a v počúvaní 

 

 

 

6. lekcia – Telling 

tales / 

Prerozprávanie 

príbehov 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: dom, záhrada, 

zložené podstatné mená, frázové 

slovesá 

Gramatika: modálne slovesá na 

vyjadrenie uvažovania v minulosti, 

slovesá s dvomi predmetmi, 

prerozprávanie otázok, slovesá say 

a tell, neprechodné slovesá  

Ústny prejav: rozhodnutie kto 

spáchal vraždu, rozhovor, vytvoriť 

návrh, namietať, vytvorenie 

kompromisu, súhlasu, presvedčiť 

niekoho 

Písomný prejav: formálny list - 

rezervácia 

 

 zvládol rozprávať o dome a 

záhrade 

 demonštroval gramatiku na 

vyjadrenie špekulácii o javoch, 

ktoré sa konali v minulosti 

 zvládol úlohy na priradenie pri 

posluchových cvičeniach 

 prerozprával výpovede 

 porozumel textu o mýtoch 

a realite a o súdnom procese 

 urobil návrh, kompromis, 

namietanie, súhlas a presvedčil 

osobu v rozhovore 

 zhodnotil svoje vedomostí 

a precvičil si učivo 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

7. lekcia – True 

love? / Skutočná 

láska? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: randenie, vzťahy, 

časové výrazy, frázové slovesá 

skladajúce sa z troch častí 

Gramatika: stupňovanie prídavných 

mien a prísloviek, druhý typ 

podmienkovej vety, vyjadrenie 

želania, dôvetky, predložky in, at 

a on s časovými výrazmi 

Ústny prejav: prerozprávanie príbehu 

o vzťahu, rozhovor 

Písomný prejav: neformálny list – 

odpoveď na pozvanie 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: W.B.Yeats – posluchové 

cvičenie – vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania 

rozličných kultúr, akceptácia 

kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality a využívať 

interkultúrne kontakty 

k vzájomnému obohateniu seba i 

druhých  

 prerozprával príbeh o vzťahu 

a použil časové výrazy 

 zapísal chýbajúce informácie  

 dokázal porovnať vecí 

 pochopil báseň 

 spoznal novú kultúru 

 rozprával o imaginárnych 

situáciách a veciach, ktoré by 

rád zmenil 

 porozumel textu a reagoval na 

vzťahy , ktoré sa vytvárajú 

prostredníctvom internetu 

 uskutočnil rozhovor  

 naučil sa tvoriť dôvetky 

 napísal neformálny list – 

odpoveď na pozvanie 

 precvičoval učivo  

 zhodnotil svoje nové vedomostí 

 

8. lekcia – Travel /  

Cestovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Slovná zásoba: cestovanie a doprava, 

prídavná mená slúžiace na opis 

cestovania a dopravy, prázdniny, 

dovolenky, výlety, exkurzie, slovesá 

a predložky 

Gramatika: trpný rod, neurčité 

zámená a ich zloženiny, nepriame 

otázky, formálny podmet it 

Ústny prejav: diskusia o spôsoboch 

cestovania kedysi a dnes, dopravných 

prostriedkoch, prípravách na cestu, 

dôvodoch, význame cestovania, 

plánovanie ideálnej dovolenky, 

výmena informácií 

Písomný prejav: pohľadnica 

 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

témy cestovanie a doprava 

 rozprával o cestovaní kedysi 

a dnes 

 porovnal dopravné prostriedky 

 rozprával o prípravách na cestu, 

dôvodoch, cieľoch a význame 

cestovania 

 usporiadal obsah príbehu 

 aplikoval trpný rod a slovesá, 

ktoré sa spájajú s predložkami 

 naučil sa používať neurčité 

zámená a ich zloženiny 

 zvládol rozhovor na letisku 

 porozumel opisu dovolenky 

 napísal pohľadnicu a používal 

neformálny podmet 

 zhodnotil svoje vedomostí 

 precvičil si učivo 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

9. lekcia – Spend, 

spend, spend! / 

Míňať, míňať, 

míňať! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: peniaze a platba, 

predložky a frázy zložené 

s podstatných mien, malé a veľké 

čísla 

Gramatika: väzba dať si niečo urobiť, 

zvratné zámená, 3. typ podmienkovej 

vety, vedľajšie vety účelové 

Ústny prejav: diskusia na tému 

inzercia a reklama v škole, 

dohadovanie sa, uznanie, náhradné 

riešenie, vyjadrenie vôle 

Písomný prejav: formálny list – 

požiadať o informácie 

 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

témy peniaze a platba 

 dokázal doplniť cvičenie na 

základe vypočutého textu 

 vedel použiť gramatické učivo, 

rozprával o imaginárnych 

udalostiach v minulosti a ich 

následkoch 

 vyjadril sa kriticky k téme 

reklama v školách 

 porozumel novinovému článku  

 pochopil význam charity a 

dobrovoľníctva 

 vyjadril svoju vôľu 

 napísal formálny list 

 zhodnotil svoje vedomostí 

 precvičil si učivo 

 

10. lekcia – 

Inspiration / 

Inšpirácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Slovná zásoba: umenie, umelci, 

umelecké aktivity, zložené podstatné 

mená 

Gramatika: vedľajšie vety 

s príčastiami, slová all, each, every, 

few, little, so, such, nominálna 

podmetové vety 

Ústny prejav: rozprávanie o umení, 

opis obrázkov, diskusia o grafitoch, 

zhodnotenie skúsenosti 

Písomný prejav: esej 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Je to umenie? – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania odlišného myslenia, 

vnímania sveta a prostriedku 

vzájomného obohacovania 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti – esej – 

komunikačný kontext realizovať 

písomnou formou, naučiť sa 

zhromažďovať a selektovať 

informácie, uviesť tému, rozviesť 

tému a ukončiť tému. Kultivovane 

prezentovať svoje názory a využiť 

IKT 

 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

témy umenie, umelci, umelecké 

aktivity 

 rozprával o rozličných druhoch 

umenia 

 správne používal vedľajšie vety 

s príčastiami 

 rozprával o umení, ktoré má 

a nemá rád 

 zvládol posluchové cvičenia 

 aplikoval gramatiku do praxe 

 porozumel a reagoval na článok 

v časopise 

 vyjadril svoj názor na umelecké 

dielo 

 opísal obrázky 

 napísal esej 

 zhodnotil svoje vedomostí 

 precvičil si učivo 

 využil IKT 

 dokázal triediť informácie 

 spoznal odlišné myslenie, 

vnímanie sveta 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Testujeme sa na 

maturitu 

 

 

 

 

 

11 Precvičiť zručnosti v čítaní, 

v počúvaní, v gramatike, v lexike a v 

rozprávaní 

 rozvíjal si zručnosť v čítaní, 

v počúvaní, v gramatike a v 

lexike 

 dokázal rozprávať na rôzne 

témy 

 využil prácu s počítačom 

 zvládol testovacie techniky 

 

Veľký didaktický 

test 

 

6 Napísanie a zhodnotenie testu  zvládol testovacie techniky 

 napísal test 

 

Obchod a služby 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakupovanie 

Nákupné zariadenia / obchody, 

hypermarkety, trhoviská / a ich 

výhody a nevýhody 

V obchode – personál a zákazník 

Druhy a spôsoby platenia 

Reklama 

Služby – pošta, banka, polícia a iné 

 

 

 

 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému nakupovanie 

a služby 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 vyjadril svoj postoj k úrovni 

poskytovania služieb 

 kriticky zhodnotil vplyv reklamy na 

zákazníkov 

 pochopil dôležitosť dodržiavania 

práv spotrebiteľa 

 

 

Šport 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Druhy športu 

Šport, ktorý ma zaujíma 

Význam športu pre rozvoj osobnosti 

Negatívna javy v športe 

Významné športové podujatia, 

preteky a olympijské hry 

 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému šport 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 naučil sa spontánne vyjadriť 

 rozvíjal si tvorivé myslenie 

 pochopil význam zdravého 

životného štýlu 

 pestoval si vlastnosť pevná vôľa 

 

Bývanie, mestá a 

miesta 

 

 

 

 

7 
Opis domu, bytu 

Vybavenie miestností, nábytok 

Práce v domácnosti 

Bývanie v meste a na vidieku 

Ideálne bývanie, miesto mojich snov 

Domov a jeho význam v živote 

človeka 

Turisticky zaujímavé miesta a mestá 

Miesto vhodné na oddych a miesto  

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému bývanie, mestá 

a miesta 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel opísať dom, miestnosti,  
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

na spoločenské vyžitie 

Sprevádzanie turistov 

 

 nábytok 

 vymenoval práce v domácnosti 

 rozprával o výhodách a nevýhodách 

bývania v meste a na vidieku 

 naučil sa sprevádzať turistov 

 hovoril o zaujímavých miestach 

a mestách na Slovensku 

 pochopil význam rodiny a byť hrdý 

na svoju vlasť 

 

Vzťahy medzi 

ľuďmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Medziľudské vzťahy – v rodine, 

v škole, susedské, generačné 

Priateľstvo a láska – hodnotový 

systém, postoje, stretnutia a oslavy 

Spoločenské problémy – vzťah 

spoločnosti a jednotlivcov 

k postihnutým, závislým 

a bezdomovcom 

Negatívne javy – agresivita, 

vandalizmus, egoizmus 

 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému vzťahy medzi 

ľuďmi 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel plynulo rozprávať 

o medziľudských vzťahoch v rodine, 

v škole a o susedských 

 vysvetlil pojem generačný rozdiel 

 vyjadril sa k téme priateľstvo a láska 

 opísal spoločenské problémy 

a negatívne javy 

 pochopil význam tolerancie, 

spolupráce a pomoci 

 zodpovedne plnil úlohy 

 

Záľuby a voľný čas 

 

 

 

 

 

 

 

3 Záľuby a voľný čas 

Možnosti trávenia voľného času 

Organizovaný voľný čas 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému voľný čas 

a záľuby 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 zaujal rôzne postoje 

 pochopil význam správne 

organizovaného voľného času 

 

Kultúra a umenie, 

knihy 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Kultúra a umenie – múzeá, výstavy, 

divadlá, kiná, koncerty, knihy, známe 

osobnosti 

Možnosti kultúry na vidieku 

a v meste 

Hudobné, filmové, divadelné 

a folklórne festivaly 

Obľúbená oblasť kultúry a umeni 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na témy kultúra, umenie, 

knihy 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 diskutoval a polemizoval 

o prečítanom 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

Kniha – priateľ človeka, výber 

čítanie 

Kríza v čítaní 

Prečítané dielo spisovateľa krajiny, 

ktorej jazyk sa učím 

 

 zaujal rôzne postoje 

 spoznal nové kultúry 

 predstavil svoj vkus 

 porovnal možnosti kultúry na 

vidieku a v meste 

 pochopil, že umenie je súčasť života 

 

Obliekanie a móda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Obliekanie a móda – odev, doplnky 

Vplyv počasia a podnebia na 

odievanie 

Módne trendy, farby, tvorcovia, 

módne prehliadky 

„Šaty robia človeka“, šaty na mieru 

Opis obrázkov 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému obliekanie a 

móda 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 rozvíjal kritické myslenie 

 vyjadril svoj vkus a estetické cítenie 

 hodnotil prácu druhých 

 kooperoval v skupine 

 vysvetlil príslovie „Šaty robia 

človeka“ 

 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň 

B 2 - fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Andrea Billíková, Conrad Toft, Soňa Preložníková: Angličtina Yes, nová maturita, vyššia 

úroveň. Enigma 2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

Konverzačné príručky 
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Didaktická technika 

CD prehrávač 

DVD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- počítače, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu 

Word pri tvorbe textov 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia, slovotvorba, láska k materinskému jazyku 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

-  význam športu pre zdravie, prevencia pred rôznymi závislostiami 

 

Človek a príroda –  biológia 

- environmentálna výchova 

 

Človek a spoločnosť – občianska náuka 

- Európska Únia, ľudské práva, ochrana spotrebiteľa, potrestanie zločinu 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- láska k vlasti, spolunažívanie ľudí rôznych národov a národností, vzťahy medzi ľuďmi 

 

Umenie a kultúra 

- módny priemysel, vkus, estetika, kultúra, umenie, knihy 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ / UČEBNICA INTERMEDIATE SOLUTIONS 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK D 
4 hodiny týždenne, spolu 120 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

3. lekcia – Nine to 

five / Svet práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: povolania a rod, 

pracoviská, aktivity v práci, opi 

práce, vyjadrenie názoru, súhlasu 

a nesúhlasu, slovotvorba – prípony 

pre povolania, frázové slovesá – 

oddeliteľné, neoddeliteľné  

Gramatika: určujúce a neurčujúce 

vzťažné súvetia 

Ústny prejav: diskusia o povolaniach, 

o práci v zahraničí, pracovný 

pohovor 

Písomný prejav: formálny list – 

žiadosť do zamestnania 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Svet 

povolaní – komunikačný kontext 

realizovať  ústnou formou, uviesť 

a rozviesť tému 

 

 rozprával o povolaniach a práci 

 naučil sa nové frázové slovesá 

 dokázal opísať osobu, vec a miesto 

s použitím určujúceho vzťažného 

súvetia 

 vedel diskutovať o výhodách 

a nevýhodách práce v zahraničí 

 naučil sa používať neurčujúce 

vzťažné  súvetie 

 vedel rozprávať a vyjadriť svoj 

názor na prácu a rod 

 pochopil detailne text 

 dokázal viesť pracovný pohovor  

 napísal formálny list – žiadosť do 

zamestnania 

 zrealizoval komunikačný kontext 

 

4. lekcia – Body and 

mind / Telo a myseľ 

 

 

 

 

 

 

 

19 Slovná zásoba: časti ľudského tela, 

vnútorné orgány, právnické termíny, 

homofóny, symptómy, bolesti, 

choroby  

Gramatika: minulý čas 

a predprítomný čas, predprítomný 

priebehový čas 

Ústny prejav: rozprávanie 

o stravovaní a životnom štýle, u 

lekára 

Písomný prejav: neformálny list – 

opísať novú informáciu 

 

 naučil sa slovnú zásobu – rozprával 

o ľudskom tele a o zraneniach 

 vedel správne použiť minulý čas 

alebo predprítomný jednoduchý čas 

 porozumel textu o obezite a strave 

 naučil sa používať predprítomný 

priebehový čas 

 porozumel článku ako zlepšiť pamäť 

 precvičoval si výslovnosť 

 zvládol vytvoriť dialóg u  lekára 

 napísal neformálny list, v ktorom 

opísal novú informáciu 

 prerozprával text o starostlivosti 

o zdravie 

 

5. lekcia – Our 

future / Naša 

budúcnosť 

 

 

 

 

 

 

18 Slovná zásoba: počítače, predpony 

podstatných mien, zložené podstatné 

mená, slovné spojenia vytvorené 

slovesom a podstatným menom, 

vytvoriť, prijať a odmietnuť návrh 

Gramatika: nulová podmienka, 

modálne slovesá na predpovede 

a premýšľanie, prvý typ 

podmienkovej vety, budúci dokonavý 

čas, budúci priebehový čas a iné časy  

 zvládol gramatické učivo 

a aplikoval ho v praxi 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

tému počítače a životné 

prostredie 

 diskutoval o environmentálnych 

problémoch, hodnotil 

informácie o stave životného 

prostredia a obhajoval  
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

na vyjadrenie budúcnosti, slovesá, 

ktoré sa spájajú s infinitívom, 

vedľajšie vety časové na vyjadrenie 

budúcnosti 

Ústny prejav: rozprávanie 

o budúcnosti, diskusia 

o environmentálnych problémoch, 

rozprávanie o plánoch 

Písomný prejav: esej pre a proti 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova: text Greenpeace a diskusia 

o environmentálnych problémoch – 

uvedomovať si význam ochrany 

životného prostredia a spoločné 

riešenie celosvetových 

environmentálnych problémoch, 

vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave 

životného prostredia a komunikovať 

o nich, racionálne ich obhajovať 

a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská 

 

 a zdôvodňoval svoje názory 

 zapísal chýbajúce informácie 

 porozumel článku a pracoval 

s cvičeniami 

 v rozhovore vytvoril plány do 

budúcnosti 

 naučil sa vyjadriť, prijať 

a odmietnuť návrh 

 napísal esej pre a proti 

 precvičil si učivo v pracovnom 

zošite 

 zdokonaľoval si techniky 

v čítaní a v počúvaní 

 

6. lekcia – Telling 

tales / 

Prerozprávanie 

príbehov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: dom, záhrada, 

zložené podstatné mená, frázové 

slovesá 

Gramatika: modálne slovesá na 

vyjadrenie uvažovania v minulosti, 

slovesá s dvomi predmetmi, 

prerozprávanie otázok, slovesá say 

a tell, neprechodné slovesá  

Ústny prejav: rozhodnutie kto 

spáchal vraždu, rozhovor, vytvoriť 

návrh, namietať, vytvorenie 

kompromisu, súhlasu, presvedčiť 

niekoho 

Písomný prejav: formálny list - 

rezervácia 

 

 zvládol rozprávať o dome a 

záhrade 

 demonštroval gramatiku na 

vyjadrenie špekulácii o javoch, 

ktoré sa konali v minulosti 

 zvládol úlohy na priradenie pri 

posluchových cvičeniach 

 prerozprával výpovede 

 porozumel textu o mýtoch 

a realite a o súdnom procese 

 urobil návrh, kompromis, 

namietanie, súhlas a presvedčil 

osobu v rozhovore 

 zhodnotil svoje vedomostí 

a precvičil si učivo 

 

7. lekcia – True 

love? / Skutočná 

láska? 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: randenie, vzťahy, 

časové výrazy, frázové slovesá 

skladajúce sa z troch častí 

Gramatika: stupňovanie prídavných 

mien a prísloviek, druhý typ 

podmienkovej vety, vyjadrenie 

želania, dôvetky, predložky in, at 

a on s časovými výrazmi 

Ústny prejav: prerozprávanie príbehu 

o vzťahu, rozhovor 

Písomný prejav: neformálny list –  

 prerozprával príbeh o vzťahu 

a použil časové výrazy 

 zapísal chýbajúce informácie  

 dokázal porovnať vecí 

 pochopil báseň 

 spoznal novú kultúru 

 rozprával o imaginárnych 

situáciách a veciach, ktoré by 

rád zmenil 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

odpoveď na pozvanie 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: W.B.Yeats – posluchové 

cvičenie – vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania 

rozličných kultúr, akceptácia 

kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality a využívať 

interkultúrne kontakty 

k vzájomnému obohateniu seba i 

druhých 

odpoveď na pozvanie 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: W.B.Yeats – posluchové 

cvičenie – vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania 

rozličných kultúr, akceptácia 

kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality a využívať 

interkultúrne kontakty k vzájomnému 

obohateniu seba i druhých 

8. lekcia – Travel /  

Cestovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: cestovanie a doprava, 

prídavná mená slúžiace na opis 

cestovania a dopravy, prázdniny, 

dovolenky, výlety, exkurzie, slovesá 

a predložky 

Gramatika: trpný rod, neurčité 

zámená a ich zloženiny, nepriame 

otázky, formálny podmet it 

Ústny prejav: diskusia o spôsoboch 

cestovania kedysi a dnes, dopravných 

prostriedkoch, prípravách na cestu, 

dôvodoch, význame cestovania, 

plánovanie ideálnej dovolenky, 

výmena informácií 

Písomný prejav: pohľadnica 

 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

témy cestovanie a doprava 

 rozprával o cestovaní kedysi 

a dnes 

 porovnal dopravné prostriedky 

 rozprával o prípravách na cestu, 

dôvodoch, cieľoch a význame 

cestovania 

 usporiadal obsah príbehu 

 aplikoval trpný rod a slovesá, 

ktoré sa spájajú s predložkami 

 naučil sa používať neurčité 

zámená a ich zloženiny 

 zvládol rozhovor na letisku 

 porozumel opisu dovolenky 

 napísal pohľadnicu a používal 

neformálny podmet 

 zhodnotil svoje vedomostí 

 precvičil si učivo 

 

Testujeme sa na 

maturitu a príprava 

na ústnu časť 

maturitnej skúšky 

 

 

 

 

11 Precvičiť zručnosti v čítaní, 

v počúvaní, v gramatike, v lexike a v 

rozprávaní 

 rozvíjal si zručnosť v čítaní, 

v počúvaní, v gramatike a v 

lexike 

 dokázal rozprávať na rôzne 

témy 

 využil prácu s počítačom 

 zvládol testovacie techniky 

 

Veľký didaktický 

test 

 

 

 

 

4 Napísanie a zhodnotenie testu  zvládol testovacie techniky 

 napísal test 
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Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň 

B 1 - fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Andrea Billíková, Conrad Toft, Soňa Preložníková: Angličtina Yes, nová maturita, vyššia 

úroveň, Enigma 2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

DVD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- počítače, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu 

Word pri tvorbe textov 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia, slovotvorba, láska k materinskému jazyku 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

-  význam športu pre zdravie, prevencia pred rôznymi závislostiami 

Človek a príroda –  biológia 

- environmentálna výchova, správna výživa, zdravý spôsob života, výchova k rodičovstvu 
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Človek a spoločnosť – občianska náuka 

- Európska Únia, ľudské práva, rovnosť pohlaví, ochrana spotrebiteľa, potrestanie zločinu 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- láska k vlasti, spolunažívanie ľudí rôznych národov a národností 

 

Umenie a kultúra 

- kultúra, umenie, knihy 
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ROČNÍK: TRETÍ / UČEBNICA INTERMEDIATE SOLUTIONS 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK D   12/13 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

5. lekcia – Our 

future / Naša 

budúcnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Slovná zásoba: počítače, predpony 

podstatných mien, zložené podstatné 

mená, slovné spojenia vytvorené 

slovesom a podstatným menom, 

vytvoriť, prijať a odmietnuť návrh 

Gramatika: nulová podmienka, 

modálne slovesá na predpovede 

a premýšľanie, prvý typ 

podmienkovej vety, budúci dokonavý 

čas, budúci priebehový čas a iné časy 

na vyjadrenie budúcnosti, slovesá, 

ktoré sa spájajú s infinitívom, 

vedľajšie vety časové na vyjadrenie 

budúcnosti 

Ústny prejav: rozprávanie 

o budúcnosti, diskusia 

o environmentálnych problémoch, 

rozprávanie o plánoch 

Písomný prejav: esej pre a proti 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova: text Greenpeace a diskusia 

o environmentálnych problémoch – 

uvedomovať si význam ochrany 

životného prostredia a spoločné 

riešenie celosvetových 

environmentálnych problémoch, 

vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave 

životného prostredia a komunikovať 

o nich, racionálne ich obhajovať 

a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská 

 

 zvládol gramatické učivo 

a aplikoval ho v praxi 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

tému počítače a životné 

prostredie 

 diskutoval o environmentálnych 

problémoch, hodnotil 

informácie o stave životného 

prostredia a obhajoval 

a zdôvodňoval svoje názory 

 zapísal chýbajúce informácie 

 porozumel článku a pracoval 

s cvičeniami 

 v rozhovore vytvoril plány do 

budúcnosti 

 naučil sa vyjadriť, prijať 

a odmietnuť návrh 

 napísal esej pre a proti 

 precvičil si učivo v pracovnom 

zošite 

 zdokonaľoval si techniky 

v čítaní a v počúvaní 

 

 

 

6. lekcia – Telling 

tales / 

Prerozprávanie 

príbehov 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: dom, záhrada, 

zložené podstatné mená, frázové 

slovesá 

Gramatika: modálne slovesá na 

vyjadrenie uvažovania v minulosti, 

slovesá s dvomi predmetmi, 

prerozprávanie otázok, slovesá say 

a tell, neprechodné slovesá  

Ústny prejav: rozhodnutie kto 

spáchal vraždu, rozhovor, vytvoriť 

návrh, namietať, vytvorenie 

kompromisu, súhlasu, presvedčiť 

niekoho 

Písomný prejav: formálny list - 

rezervácia 

 

 zvládol rozprávať o dome a 

záhrade 

 demonštroval gramatiku na 

vyjadrenie špekulácii o javoch, 

ktoré sa konali v minulosti 

 zvládol úlohy na priradenie pri 

posluchových cvičeniach 

 prerozprával výpovede 

 porozumel textu o mýtoch 

a realite a o súdnom procese 

 urobil návrh, kompromis, 

namietanie, súhlas a presvedčil 

osobu v rozhovore 

 zhodnotil svoje vedomostí 

a precvičil si učivo 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

7. lekcia – True 

love? / Skutočná 

láska? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: randenie, vzťahy, 

časové výrazy, frázové slovesá 

skladajúce sa z troch častí 

Gramatika: stupňovanie prídavných 

mien a prísloviek, druhý typ 

podmienkovej vety, vyjadrenie 

želania, dôvetky, predložky in, at 

a on s časovými výrazmi 

Ústny prejav: prerozprávanie príbehu 

o vzťahu, rozhovor 

Písomný prejav: neformálny list – 

odpoveď na pozvanie 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: W.B.Yeats – posluchové 

cvičenie – vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania 

rozličných kultúr, akceptácia 

kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality a využívať 

interkultúrne kontakty 

k vzájomnému obohateniu seba i 

druhých  

 prerozprával príbeh o vzťahu 

a použil časové výrazy 

 zapísal chýbajúce informácie  

 dokázal porovnať vecí 

 pochopil báseň 

 spoznal novú kultúru 

 rozprával o imaginárnych 

situáciách a veciach, ktoré by 

rád zmenil 

 porozumel textu a reagoval na 

vzťahy , ktoré sa vytvárajú 

prostredníctvom internetu 

 uskutočnil rozhovor  

 naučil sa tvoriť dôvetky 

 napísal neformálny list – 

odpoveď na pozvanie 

 precvičoval učivo  

 zhodnotil svoje nové vedomostí 

 

8. lekcia – Travel /  

Cestovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Slovná zásoba: cestovanie a doprava, 

prídavná mená slúžiace na opis 

cestovania a dopravy, prázdniny, 

dovolenky, výlety, exkurzie, slovesá 

a predložky 

Gramatika: trpný rod, neurčité 

zámená a ich zloženiny, nepriame 

otázky, formálny podmet it 

Ústny prejav: diskusia o spôsoboch 

cestovania a dopravných 

prostriedkoch, prípravách na cestu, 

dôvodoch, význame cestovania, 

plánovanie ideálnej dovolenky, 

výmena informácií 

Písomný prejav: pohľadnica 

 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

témy cestovanie a doprava 

 rozprával o cestovaní  

 porovnal dopravné prostriedky 

 rozprával o prípravách na cestu, 

dôvodoch, cieľoch a význame 

cestovania 

 usporiadal obsah príbehu 

 aplikoval trpný rod a slovesá, 

ktoré sa spájajú s predložkami 

 naučil sa používať neurčité 

zámená a ich zloženiny 

 zvládol rozhovor na letisku 

 porozumel opisu dovolenky 

 napísal pohľadnicu a používal 

neformálny podmet 

 zhodnotil svoje vedomostí 

 precvičil si učivo 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

9. lekcia – Spend, 

spend, spend! / 

Míňať, míňať, 

míňať! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba: peniaze a platba, 

predložky a frázy zložené 

s podstatných mien, malé a veľké 

čísla 

Gramatika: väzba dať si niečo urobiť, 

zvratné zámená, 3. typ podmienkovej 

vety, vedľajšie vety účelové 

Ústny prejav: diskusia na tému 

inzercia a reklama v škole, 

dohadovanie sa, uznanie, náhradné 

riešenie, vyjadrenie vôle 

Písomný prejav: formálny list – 

požiadať o informácie 

 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

témy peniaze a platba 

 dokázal doplniť cvičenie na 

základe vypočutého textu 

 vedel použiť gramatické učivo, 

rozprával o imaginárnych 

udalostiach v minulosti a ich 

následkoch 

 vyjadril sa kriticky k téme 

reklama v školách 

 porozumel novinovému článku  

 pochopil význam charity a 

dobrovoľníctva 

 vyjadril svoju vôľu 

 napísal formálny list 

 zhodnotil svoje vedomostí 

 precvičil si učivo 

 

10. lekcia – 

Inspiration / 

Inšpirácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Slovná zásoba: umenie, umelci, 

umelecké aktivity, zložené podstatné 

mená 

Gramatika: vedľajšie vety 

s príčastiami, slová all, each, every, 

few, little, so, such, nominálna 

podmetové vety 

Ústny prejav: rozprávanie o umení, 

opis obrázkov, diskusia o grafitoch, 

zhodnotenie skúsenosti, 

prerozprávanie literárnych ukážok 

Písomný prejav: esej 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Je to umenie? – 

vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania odlišného myslenia, 

vnímania sveta a prostriedku 

vzájomného obohacovania 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti – esej – 

komunikačný kontext realizovať 

písomnou formou, naučiť sa 

zhromažďovať a selektovať 

informácie, uviesť tému, rozviesť 

tému a ukončiť tému. Kultivovane 

prezentovať svoje názory a využiť 

IKT 

 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

témy umenie, umelci, umelecké 

aktivity 

 rozprával o rozličných druhoch 

umenia 

 správne používal vedľajšie vety 

s príčastiami 

 rozprával o umení, ktoré má 

a nemá rád 

 zvládol posluchové cvičenia 

 aplikoval gramatiku do praxe 

 porozumel a reagoval na článok 

v časopise 

 vyjadril svoj názor na umelecké 

dielo 

 opísal obrázky 

 napísal esej 

 zhodnotil svoje vedomostí 

 precvičil si učivo 

 využil IKT 

 dokázal triediť informácie 

 spoznal odlišné myslenie, 

vnímanie sveta 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Testujeme sa na 

maturitu a 

upevňovanie učiva 

 

 

 

 

 

15 Precvičiť zručnosti v čítaní, 

v počúvaní, v gramatike, v lexike 

a v rozprávaní 

 rozvíjal si zručnosť v čítaní, 

v počúvaní, v gramatike a v 

lexike 

 dokázal rozprávať na rôzne 

témy 

 využil prácu s počítačom 

 zvládol testovacie techniky 

 

Veľký didaktický 

test 

 

6 Napísanie a zhodnotenie testu  zvládol testovacie techniky 

 napísal test 

 

Tvorenie slov 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorenie slov predponami – anti-, 

inter-, multi-, over-, post-, pre-, re-, 

self-, semi-, super-, under-, auto-, bi-, 

en-, ex-, micro-, mono-, sub-. 

 

Prípony tvoriace slovesá - -ate, -en, -

ify, -ise/-ize 

 

Prípony tvoriace prídavné mená - -

able/-ible, -al/-ical, -esque, -ful, -ic, -

ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y. 

 

 

 zvládol tvorenie slovies 

a prídavných mien príponami 

 zvládol tvorenie slov 

predponami 

 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň 

B 2 - fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Intermediate Solutions Student´s Book. Oxford University Press. 2008 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford 

University Press. 2008 

Andrea Billíková, Conrad Toft, Soňa Preložníková: Angličtina Yes, nová maturita, vyššia 

úroveň. Enigma 2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 
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Učebnice gramatiky 

Konverzačné príručky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

DVD prehrávač 

Tabuľa, interaktívna tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- počítače, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu 

Word pri tvorbe textov 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia, slovotvorba, láska k materinskému jazyku 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

-  prevencia pred rôznymi závislostiami 

 

Človek a príroda –  biológia 

- environmentálna výchova 

 

Človek a spoločnosť – občianska náuka 

- Európska Únia, ľudské práva, ochrana spotrebiteľa, potrestanie zločinu 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- láska k vlasti, spolunažívanie ľudí rôznych národov a národností, vzťahy medzi ľuďmi 

 

Umenie a kultúra 

- vkus, estetika, kultúra, umenie, knihy 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : KONVERZÁCIA 

V ANGLICKOM JAZYKU  

2 hodiny týždenne, spolu 60 

vyučovacích hodín 

Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko – moja vlasť 

Krajina a obyvatelia, stereotypy a 

predsudky 

Bratislava 

Turistické miesta, ktoré by som 

odporučil turistom 

Zvyky a tradície 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému Slovensko 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 opísal obyvateľov, ich zvyky a 

tradície 

 vyjadril svoj postoj k vlasti 

 pochopil dôležitosť byť hrdý na 

svoju vlasť 

 

Komunikácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Typy komunikácie a jej význam / 

verbálna a neverbálna / 

Komunikácia v rôznych situáciách – 

na verejnosti a v súkromí medzi 

mladými ľuďmi, mladými a staršími, 

na ulici, v škole, v rodine, 

v každodennom živote, vo 

výnimočných situáciách 

Moderné formy komunikácie – 

mobilný telefón, počítač, 

elektronická pošta, internet, sociálne 

siete 

Jazyk ako dorozumievací prostriedok 

– výučba svetových jazykov, ich 

využitie, rozšírenosť a využitie 

cudzích jazykov 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému komunikácia 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 vyjadril svoj postoj k internetu 

 kriticky zhodnotil vplyv internetu na 

ľudí 

 pochopil význam učenia sa cudzích 

jazykov 

 osvojil si zásady slušného správania 

v komunikácii 

 

Masmédiá 

 

 

 

 

5 Typy masovokomunikačných 

prostriedkov – ich využitie, výhody 

a nevýhody 

Tlač – noviny, časopisy, rubriky a ich 

výber, nákup, čítanie, obľúbené 

články 

Rozhlas, televízia – obľúbené typy 

programov, sledovanosť 

Vplyv masmédií na život jednotlivca, 

rodiny i spoločnosti 

Internet a jeho vplyv na človeka a 

spoločnosť 

  

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému masmédiá 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 vyjadril svoj postoj k úrovni 

poskytovania služieb v oblasti 

masmédií 

 kriticky zhodnotil vplyv masmédií 

na človeka 
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Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Osobné údaje – meno, bydlisko, 

dátum a miesto narodenia, rodinný 

stav, profesia 

Tlačivá, dokumenty 

Rodinné vzťahy – členovia rodiny, 

vzťahy medzi súrodencami, rodičmi 

a deťmi, starí rodičia, pomoc 

v rodine, domáce práce, rodinné 

oslavy 

Predstavy o svojej budúcej rodine, 

partnerovi, bývaní, práci 

Rodina a spoločnosť – funkcie 

rodiny, rodina kedysi a dnes, 

generačné problémy a problémy 

monoparentálnych rodín, 

rozvodovosť, nízka pôrodnosť 

Náboženstvo 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému rodina 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 pochopil význam rodiny 

a priateľstva 

 naučil sa spontánne vyjadriť 

 rozvíjal si tvorivé myslenie 

 

 

 

 

Vzťahy medzi 

ľuďmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Medziľudské vzťahy – v rodine, 

v škole, susedské, generačné 

Priateľstvo a láska – hodnotový 

systém, postoje, stretnutia a oslavy 

Spoločenské problémy – vzťah 

spoločnosti a jednotlivcov 

k postihnutým, závislým 

a bezdomovcom 

Negatívne javy – agresivita, 

vandalizmus, egoizmus a ich 

možnosti riešenia 

 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému vzťahy medzi 

ľuďmi 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel plynulo rozprávať 

o medziľudských vzťahoch v rodine, 

v škole a o susedských 

 vysvetlil pojem generačný rozdiel 

 vyjadril sa k téme priateľstvo a láska 

 opísal spoločenské problémy 

a negatívne javy 

 pochopil význam tolerancie, 

spolupráce a pomoci 

 zodpovedne plnil úlohy 

 

Vzory a ideály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Pozitívne a negatívne charakterové 

vlastnosti, ideálny človek, kritéria 

hodnôt 

Človek, ktorého si vážim 

Skutoční a literárni hrdinovia 

Hrdinom sa človek nerodí, ale sa ním 

stáva – konanie človeka v hraničnej 

situácii 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému vzory a ideály 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 opísal človeka, ktorého si váži 

 zodpovedne plnil úlohy 

 vymieňal si skúsenosti 

 rozlíšil negatívne vzory 

 hodnotil prácu svoju a prácu 

druhých 
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Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mládež a jej svet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Charakteristika mladých – zovňajšok, 

móda, vnútorná charakteristika – 

typické vlastnosti, záujmy 

Postavenie mladých v spoločnosti – 

práva a povinnosti, možnosti štúdia, 

práca, mladé rodiny 

Vzťahy medzi rovesníkmi 

a generačné vzťahy – konflikty – 

príčiny, prejavy, dôsledky 

Nezdravé javy v živote mladých – 

násilie, gamblerstvo, drogy 

Predstavy mladých o budúcnosti – 

očakávania, túžby, obavy 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému mládež a jej svet 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel plynulo rozprávať  

 diskutoval a polemizoval 

 kooperoval v skupine 

Vzdelanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Školský systém – typy školských 

zariadení, skúšky, organizácia 

školského roka, klasifikácia, 

prázdniny 

Vyučovanie – rozvrh hodín, 

predmety, prestávky, školské 

stravovanie, aktivity na hodinách 

Naša škola 

Život žiaka – voľný čas, záľuby, 

mimoškolské aktivity, brigády, 

priatelia, vreckové 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému vzdelanie 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel plynulo rozprávať  

 formuloval a vyjadroval svoje 

myšlienky a názory 

 pochopil význam vzdelania v živote 

človeka 

 spoznal zmysel a cieľ učenia 

Bývanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Opis domu, bytu 

Vybavenie miestností, nábytok 

Práce v domácnosti 

Bývanie v meste a na vidieku 

Ideálne bývanie, miesto mojich snov 

Domov a jeho význam v živote 

človeka 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému bývanie 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel opísať dom, miestnosti, 

nábytok 

 vymenoval práce v domácnosti 

 rozprával o výhodách a nevýhodách 

bývania v meste a na vidieku 

 pochopil význam rodiny a domova 

 

Stravovanie 

 

 

 

 

 

 

 

4 Jedlá a nápoje počas dňa – raňajky, 

obed, večera 

Obľúbené jedlo 

Stravovacie možnosti a zariadenia – 

stravovanie v škole, doma , 

v reštaurácii 

Zdravá výživa, stravovanie detí, 

návyky, vegetariánstvo, diéty 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému stravovanie 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 pestoval si zdravé stravovacie 

návyky 

 formoval vzťah k efektívnej práci 
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Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Kultúra stolovania  predstavil svoj vkus 

 kriticky zhodnotil stravovanie na 

Slovensku 

 

Človek a 

spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Morálka – správanie sa mladých 

a starších ľudí, etická výchova 

v rodine a v škole 

Spoločenská etiketa – stretnutia, 

pozdravy a blahoželania, etiketa 

návštev, dôvody a čas, témy 

rozhovorov, pohostenie 

Normy a ich porušovanie – morálka 

a zákon 

Prejavy záujmu a pomoci 

spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému človek a 

spoločnosť 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vyjadril spolupatričnosť 

 pochopil dodržiavanie zákonov 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Sviatky, zvyky, tradície 

Spolunažívanie ľudí rôznych 

národností v jednej krajine 

Zbližovanie kultúr – kontakty kedysi 

a dnes, osobné kontakty s inými 

kultúrami, tolerancia 

Negatívne javy – rasová 

diskriminácia, intolerancia, vzťah 

k menšinám 

Kultúrne hodnoty iných národov, 

spolužitie v Európe 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému multikultúrna 

spoločnosť 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel rozprávať o negatívnych 

javoch a možnostiach ich riešenia 

 vyjadril svoj názor 

 spoznal nové kultúry 

 

Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Krajina a obyvatelia, zvyky, tradície 

Stereotypy a predsudky 

Londýn 

Miesta, ktoré by som rád navštívil 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému veľká Británia, 

Londýn 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel hovoriť o miestach, ktoré by 

rád navštívil 

 spoznal novú kultúru 

 

Opakovanie 

 

 

2 Opakovanie učiva  zopakoval učivo 

 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. Po skončení 

štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň B 1 - fáza plynulého využívania základných 

komunikačných nástrojov. 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Andrea Billíková, Conrad Toft, Soňa Preložníková: Angličtina Yes, nová maturita, vyššia 

úroveň, Enigma 2008 

Konverzačné príručky 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

-  vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu Word pri 

tvorbe textov, 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia, komunikácia 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

- význam športu pre zdravie 

 

Človek a príroda – biológia 

- zdravá výživa, environmentálna výchova 

 

Človek a spoločnosť – geografia 

-  Európska Únia, Slovensko, Veľká Británia 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- morálka, etiketa, rodina 

 

Umenie a kultúra 

- bývanie 

Človek a spoločnosť – občianska náuka 

- zákony, ľudské práva 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ / UČEBNICA NEW FAST CLASS 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK D 12/13 
4 hodiny týždenne, spolu 120 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. lekcia – 

A question of 

technology / Otázka 

technológie 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Slovná zásoba: tvorenie podstatných 

mien od prídavných mien,  záporné 

prefixy pre slová opačného významu, 

výrazy so slovom pick way, frázové 

slovesá so slovom up 

Gramatika: modálne slovesá a ich 

použitie, nepriama otázka, dôvetky 

Ústny prejav: osobné informácie, 

film a nové technológie 

Písomný prejav: neformálny email 

podľa zadania 

 

 zvládol testovacie techniky 

s výberom možnosti v oblasti 

čítania, použitia jazyka 

a posluchových cvičení 

 naučil sa nové frázové slovesá 

 dokázal tvoriť podstatné mená od 

prídavných mien a záporné prefixy 

pre slová opačného významu 

 vedel správne používať modálne 

slovesá 

 naučil sa používať nepriame otázky 

a dôvetky 

 vedel rozprávať a vyjadriť svoj 

názor na film a nové technológie 

 pochopil detailne text 

 dokázal viesť rozhovor o osobných 

informáciách  

 napísal neformálny email podľa 

zadania 

 zrealizoval komunikačný kontext 

 

2. lekcia – Work 

and study / Práca a 

štúdium 

 

 

 

 

 

 

 

13 Slovná zásoba: práca a štúdium, 

frázové slovesá so slovom take, slová 

na vyjadrenie myšlienok a pocitov, 

formálne a neformálne slová, výrazy, 

ktorými žiadame informácie  

Gramatika: prítomné časy, činný 

a trpný rod, neurčitky, príslovky, 

spojky a iné výrazy na spájanie 

myšlienok 

Ústny prejav: opis a porovnávanie 

obrázkov na tému povolania 

Písomný prejav: formálny list podľa 

zadania 

 

 naučil sa slovnú zásobu z danej 

lekcie 

 vedel správne použiť prítomné časy 

v činnom a trpnom rode, neurčitky 

 porozumel textu a zvládol techniku 

doplniť chýbajúce vety a slová 

 naučil sa tvoriť a  používať 

príslovky 

 porozumel posluchovým cvičeniam 

 precvičoval si pravopis 

 zvládol opis a porovnávanie 

obrázkov 

 napísal formálny list podľa zadania 

 správne používal spojky v texte 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

3. lekcia – 

Entertainment and 

pleasure / Zábava a 

potešenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Slovná zásoba: zábava a potešenie, 

zložené prídavné mená, výrazy so 

slovom kick, prídavné mená 

s koncovkami –ed a –ing, slovné 

spojenia s filmom, slovotvorba podľa 

zadania 

Gramatika: minulé časy 

Ústny prejav: opis aktivít na 

obrázkoch, rozprávanie o filme 

Písomný prejav: článok o obľúbenom 

hercovi 

 

 zvládol gramatické učivo 

a aplikoval ho v praxi 

 rozšíril si slovnú zásobu na tému 

obľúbený herec a film 

 diskutoval na danú tému 

 zapísal slová podobného 

významu 

 porozumel článku a pracoval 

s cvičeniami 

 v rozhovore opísal aktivity na 

obrázkoch 

 naučil sa tvoriť zložené prídavné 

mená 

 vedel používať prídavné mená 

s koncovkami –ed a -ing 

 napísal článok o obľúbenom 

hercovi 

 zvládol test na slovotvorbu 

 zdokonaľoval si techniky v čítaní 

a v počúvaní 

 

4. lekcia – Homes 

and families / 

Domov a rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Slovná zásoba: rodina a domov, 

slová so slovom do, frázové slovesá 

so slovesom go, frázy so slovami 

bound to, likely to, had better, 

prídavné mená vyjadrujúce pocity 

Gramatika: budúci čas a iné spôsoby 

vyjadrenia budúcnosti 

Ústny prejav: opis a porovnávanie 

obrázkov , diskusia na tému rodina 

a domov, vyjadriť návrh, 

odporúčanie a zdôrazniť informáciu 

Písomný prejav: opis človeka, opis 

miesta, správa podľa zadania 

 

 zvládol rozprávať o domove a 

rodine 

 demonštroval gramatiku na 

vyjadrenie budúcnosti 

 zvládol úlohy s výberom 

možnosti pri posluchových 

cvičeniach a v cvičeniach na 

čítanie 

 opísal človeka, miesto a napísal 

správu podľa zadania 

 porozumel textu  

 urobil návrh, odporučil 

a zdôraznil informáciu 

 zhodnotil svoje vedomostí 

a precvičil si učivo 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

5. lekcia – The 

world around us / 

Svet okolo nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Slovná zásoba: svet okolo nás, 

slovesá vyjadrujúce pohyb, výrazy so 

slovesom get a feel 

Gramatika: predprítomné časy, 

porovnávanie prídavných mien a 

prísloviek 

Ústny prejav: opis obrázkov – 

problémy znečisťovania životného 

prostredia 

Písomný prejav: esej pre a proti, 

opinion esej 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova: text Escape from Paradise 

– uvedomovať si význam ochrany 

životného prostredia a spoločné 

riešenie celosvetových 

environmentálnych problémoch, 

vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave 

životného prostredia a komunikovať 

o nich, racionálne ich obhajovať 

a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská 

 

 doplnil chýbajúce vety 

 naučil sa slovesá vyjadrujúce 

pohyb a výrazy so slovesom get 

 dokázal porovnať prídavné 

mená a príslovky 

 pochopil texty 

 doplnil test s výberom možnosti 

 naučil sa správne používať 

predprítomné časy 

 kriticky sa vyjadril k téme 

životné prostredie 

 opísal obrázky na tému 

problémy znečisťovania 

životného prostredia  

 uvedomil si význam ochrany 

životného prostredia  

 napísal eseje podľa zadania 

 precvičoval učivo  

 zhodnotil svoje nové vedomostí 

 

6. lekcia – Helping 

others /  Pomoc 

iným 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Slovná zásoba: dobrovoľníctvo 

a pomoc v núdzi, frázové slovesá so 

slovom look, slovesá lie a lay 

Gramatika: predminulý čas, minulý 

jednoduchý čas, väzba dať si niečo 

urobiť 

Ústny prejav: vyjadriť svoj názor, 

poskytnúť informácie 

Písomný prejav: napísať článok na 

základe prečítaného príbehu 

 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

témy dobrovoľníctvo a pomoc v 

núdzi 

 naučil sa nové frázové slovesá 

so slovom look 

 porovnal a rozlíšil slovesá lie a 

lay 

 doplnil posluchové cvičenia 

 aplikoval predminulý čas 

a minulý čas 

 naučil sa používať väzbu dať si 

niečo urobiť 

 vyjadril svoj názor 

 porozumel textom 

 napísal článok na základe 

prečítaného príbehu 

 zhodnotil svoje vedomostí 

 precvičil si učivo 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

7. lekcia – Travel 

and tourism / 

Cestovanie a 

turistika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba: cestovanie a turistika, 

frázové slovesá so slovom hang, 

výrazy so slovom make a eye, 

slovotvorba 

Gramatika: nepriama reč 

Ústny prejav: výhody a nevýhody 

cestovania danými dopravnými 

prostriedkami 

Písomný prejav: recenzia na strávenú 

dovolenku 

Prierezová téma – Multikultúrna 

výchova: text Going local in 

Ecuador – vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania 

rozličných kultúr, akceptácia 

kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality a využívať 

interkultúrne kontakty 

k vzájomnému obohateniu seba i 

druhých 

 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

tému danej lekcie 

 naučil sa frázové slovesá so 

slovom hang 

 zvládol výrazy so slovami make 

a eye 

 správne gramaticky vyjadril 

nepriamu reč v hovorovom 

kontexte 

 naučil sa tvoriť slová podľa 

zadania 

 rozprával o výhodách 

a nevýhodách cestovania 

dopravnými prostriedkami 

 napísal recenziu 

 spoznal  nové kultúry 

 

 

8. lekcia – Health 

and fitness / 

Zdravie a cvičenie 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba: časti ľudského tela, 

choroby, príznaky, frázové slovesá so 

slovami look a set 

Gramatika: podmienkové vety 

Ústny prejav: vyjadriť svoje 

myšlienky a názory na tému 

zdravotná starostlivosť na Slovensku 

Písomný prejav: príbeh 

 

 

 rozšíril si slovnú zásobu na 

tému  lekcie 

 naučil sa nové frázové slovesá 

so slovami look a set 

 správne gramaticky vyjadril 

podmienkové vety 

v hovorovom a písomnom 

kontexte 

 napísal príbeh 

 formuloval a vyjadril svoje 

myšlienky a názory, obhájil 

ich a vystupoval sebavedome 

Testujeme sa na 

maturitu a príprava 

na ústnu časť 

maturitnej skúšky 

 

28 Precvičiť zručnosti v čítaní, 

v počúvaní, v gramatike, v lexike a v 

rozprávaní 

 rozvíjal si zručnosť v čítaní, 

v počúvaní, v gramatike a v 

lexike 

 dokázal rozprávať na rôzne 

témy – počasie, vzťahy, veda 

a technika, obchody a služby, 

zvyky a tradície na Slovensku 

a vo Veľkej Británii 

 využil prácu s počítačom 

 zvládol testovacie techniky 

 zopakoval učivo 

Progres test 

 

6 Napísanie a zhodnotenie testu  zvládol testovacie techniky 

 napísal test 
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Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň 

B 2 – fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva 

a sebahodnotenie. 

Po ukončení dvoch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test – progres test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá 

a klasifikácia uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Kathy Gude: New Fast Class Student’s Book. Oxford University Press. 2010 

Tim Falla, Paul A Davies, Danica Gondová: Intermediate Solutions. Oxford University Press. 

2008 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

DVD prehrávač 

Tabuľa 

Interaktívna tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- počítače, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu 

Word pri tvorbe textov 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia, slovotvorba, láska k materinskému jazyku 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

-  význam športu pre zdravie, prevencia pred rôznymi závislostiami 

 

Človek a príroda –  biológia, , fyzika, chémia 
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- environmentálna výchova, správna výživa, zdravý spôsob života, veda a technika 

 

Človek a spoločnosť – občianska náuka, geografia 

- Európska Únia, spoznávanie krajín, počasie 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- láska k vlasti, spolunažívanie ľudí rôznych národov a národností, dobrovoľníctvo, pomoc 

v núdzi, rodina 
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ROČNÍK: PRVÝ Učebnica headway elementary the third edition 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

1 .lekcia - Hello 
everybody!/Ahojte 
všetci! 

16 Slovná zásoba: názvy krajín, 
každodenných predmetov, používať 
dvojjazyčný slovník, vytvoriť množné číslo 
podstatných mien. 

Gramatika: sloveso byť, privlastňovacie 
prídavné mená. 

Ústny prejav: pozdravy. 

Písomný prejav: predstavovanie sa. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova 

– vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných tradičných 

kultúr, akceptácia kultúrnej rozmanitosti 

ako spoločenskej reality, rozvíjať 

zručnosti orientovania sa v pluralitnej 

spoločnosti a využívaťinterkultúrne 

kontakty k vzájomnému obohateniu seba i 

druhých. 

naučil sa pomenovať názvy krajín, 
každodenných predmetov, používal 
dvojjazyčný slovník, vedel vytvoriť množné 
číslo podstatných mien. 

Zvládol sloveso byť a privlastňovacie 
prídavné mená. 

Vedel pozdraviť. 

Vedel sa predstaviť. 

vPrierezová téma – Multikultúrna výchova 

– vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných tradičných 

kultúr, akceptácia kultúrnej rozmanitosti 

ako spoločenskej reality, rozvíjal zručnosti 

orientovania sa v pluralitnej spoločnosti a 

využívalinterkultúrne kontakty k 

vzájomnému obohateniu seba i druhých. 

 

2 .lekcia - Meeting 
people/Stretávanie sa 

15 Slovná zásoba: členovia rodiny, jedlo a 
nápoje, vedieť rozpoznať prídavné mená 
opačného významu. 

Gramatika: sloveso byť - otázka, zápor, 
skrátené tvary, privlastňovacie ´s. 

Ústny prejav: komunikácia v kaviarni, 
ceny, rozprávanie o rodine. 

Písomný prejav: opis triedy. 

Prierezová téma – Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti – 
komunikačný kontext realizovať 
písomnou formou, využiť formu 
plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať 
informácie. 

 

Vedel pomenovať členov rodiny, jedlo, 
nápoje, rozpoznať prídavné mená opačného 
významu. 

Zvládol sloveso byť v otázke, zápore, 
skrátených tvaroch aj privlastňovacie ´s. 

Zvládol komunikáciu v kaviarni, rozprával o 
rodine. 

Vedel opísať triedu. 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – 
komunikačný kontext realizovať 
písomnou formou, využiť formu 
plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať 
informácie. 

3. lekcia - The world of 
work/Svet práce 

12 Slovná zásoba: používanie slovies help, 
make, serve a názvy zamestnaní. 

Gramatika: prítomný jednoduchý čas. 

Ústny prejav: určovanie času. 

Písomný prejav: osobné zámená a 
privlastňovacie prídavné mená -prepis 
textu. 

Zvládol používanie daných slovies a názvy 
zamestnaní. 

Zvládol prítomný jednoduchý čas. 

Vedel určiť čas. 

Zvládol prepis textu. 

 

4. lekcia - Take it 
easy!/Nič si z toho 
nerob! 

18 Slovná zásoba: používanie slovies relax, 
eat out, start. 

Gramatika: prítomný priebehový čas. 

Ústny prejav: voľnočasové aktivity.. 

Písomný prejav. neformálny list. 

Zvládol používanie daných slovies. 

Zvládol prítomný priebehový čas. 

Rozprával o voľnočasových aktivitách. 

Vedel napísať neformálny list. 

Práca s internetom 1 Precvičovanie gramatického učiva – 
prítomný priebehhovi čas 

Precvičil prítomný priebehový čas 

Veľký didaktický test 2 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

A2. 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition. Oxford University Press, 2007 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford University 

Press, 2007 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: PRVÝ Učebnica Headway pre intermediate the third edition 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. lekcia - Getting to 
know you/Spoznávanie. 

14 Slovná zásoba: Naučiť sa používať 
dvojjazyčný slovník - slovné druhy, 
viacvýznamové slová, fonetické znaky, 
správne intonovať. 

Gramatika: časy - prítomné, minulé, 
vyjadrenie budúcnosti, otázky s 
opytovacími zámenami. 

Ústny prejav: výmena informácií, diskusia- 
schôdzka na slepo. 

Písomný prejav: opis priateľa. 

Vedel používať dvojjazyčný slovník ako aj 
správne intonovať. 

Zvládol základné poznatky o daných časoch 
ako aj používanie opytovacích zámen. 

Vedel diskutovať na danú tému. 

Vedel opísať priateľa. 

2. lekcia - The way we 
live/Spôsob akým 
žijeme. 

16 Slovná zásoba: Vedieť opísať každodenný 
život s použitím ustálených slovných 
spojení a otázok poukazujúcich na 
záujem. 

Gramatika: prítomné časy - jednoduchý a 
priebehový, sloveso have/ have got. 

Ústny prejav: opis obľúbenej izby, diskusia 
- život v zahraničí, práca v noci. 

Písomný prejav: email. 

 Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 
zamerané na  rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjať zručnosti 
orientovania sa v pluralitnej 
spoločnosti a využívať interkultúrne 
kontakty k vzájomnému obohateniu 
seba i druhých. 

Vedel opísať každodenný život, používal 
ustálené slovné spojenia a otázky. 

Dokázal používať prítomné časy na 
požadovanej úrovni. 

Vedel opísať izbu, diskutoval na danú tému. 

Naučil sa napísať email. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova 
– vzdelávacie pôsobenie zamerané na  
rozvoj poznania rozličných tradičných 
kultúr, akceptácia kultúrnej rozmanitosti 
ako spoločenskej reality, rozvíjať 
zručnosti orientovania sa v pluralitnej 
spoločnosti a      využívaťinterkultúrne 
kontakty k vzájomnému obohateniu seba 
i druhých. 

3. lekcia - What 
happened next?/Čo sa 
stalo potom? 

13 Slovná zásoba: Zvládnuť opis udalostí v 
minulosti s použitím rôznych časových 
údajov. 

Gramatika: minulé časy - jednoduchý a 
priebehový. 

Ústny prejav: preozprávanie príbehu. 

Písomný prejav: prerozprávanie príbehu. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – komunikačný 
kontext realizovať písomnou formou, 
využiť formu plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať informácie. 

Opísal udalosti v minulosti, používal časové 
údaje. 

Dokázal používať minulé časy na 
požadovanej úrovni. 

Vedel prerozprávať príbeh. 

Vedel prepísať prerozprávaný príbeh. 

4. lekcia - The market 
place/Trhovisko. 

15 Slovná zásoba: Vedieť opísať rôzne druhy 
a možnosti nakupovania ako aj predmety 
a dôvody nakupovania, ceny. 

Gramatika: počítateľné a nepočítateľné 
podstatné mená, členy. 

Ústny prejav: výmena informácií - nájdi 
rozdiel, diskusia - trhoviská, nakupovanie. 

Písomný prejav: pohľadnica. 

Opísal možnosti, predmety a dôvody 
nakupovania. 

Naučil sa rozlišovať počítateľné a 
nepočítateľné  podstatné mená, používať 
členy. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel napísať pohľadnicu. 

5. lekcia - What do you 
want to do?/Čo chceš 
robiť? 

18 Slovná zásoba: Naučiť sa vyjadriť plány 
do budúcnosti  a svoje pocity. 

Gramatika: slovesné vzory, vyjadrenie 
budúcnosti. 

 

Vyjadril plány do budúcnosti ako aj svoje 
pocity. 

Naučil sa rozlišovať slovesné vzory, vyjadriť 
budúcnosť rôznymi spôsobmi 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Ústny prejav: rozprávanie o problémoch a 
radách, knihách, filmoch, diskusia - 
dospievajúce deti a rodičia. 

Písomný prejav: vyplnenie dotazníka. 

Prierezová téma – Environmentálna 
výchova – prehlbovať, rozvíjať a 
upevňovať hodnotový systém v 
prospech konania k životnému 
prostrediu, pochopiť súvislosti medzi 
lokálnymi a globálnymi problémami a 
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k 
prostrediu. 

Dokázal sa vyjadrovať na dané témy. 

Vedel vyplniť dotazník. 

6. lekcia - Places and 
things/Miesta a veci. 

16 Slovná zásoba: Zvládnuť rozprávanie o 
rôznych miestach s pomocou antoným a 
synoným. 

Gramatika: slovo like, stupňovanie 
prídavných mien. 

Ústny prejav: porovnávanie vecí, diskusia 
- imigranti v našom štáte. 

Písomný prejav: opis miesta. 

 Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 
zamerané na  rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjať zručnosti 
orientovania sa v pluralitnej 
spoločnosti a      využívaťinterkultúrne 
kontakty k vzájomnému obohateniu 
seba i druhých. 

Porozprával o rôznych miestach pričom 
používal antonymá a synonymá. 

Naučil sa používať sloveso like ako aj 
stupňovať prídavné mená. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel opísať miesto. 

7. lekcia - Fame!/Sláva! 13 Slovná zásoba: Vedieť sa vyjadriť na tému 
povolania. 

Gramatika: predprítomný čas, prehľad 
časov. 

Ústny prejav: interview, vypracovať projekt 
o niekom slávnom. 

Písomný prejav: členenie životopisu. 

Vedel vyjadriť rôzne povolania a to, čo s nimi 
súvisí. 

Naučil sa používať predprítomný čas. 

Vypracoval projekt. 

Napísal životopis. 

8. lekcia - Do´s and 
don´t s /Musím a 
nemusím. 

16 Slovná zásoba: Rozšíriť si slovnú zásobu 
k téme povolania - klady a zápory 
jednotlivých povolaní. 

Gramatika: modálne slovesá. 

Ústny prejav: diskusia - rodinné pravidlá, 
mužské  ženské zamestnania, roleplay. 

Písomný prejav: listy a emaily - formálne a 
neformálne vyjadrenia. 

Vedel vyjadriť klady a zápory jednotlivých 
povolaní. 

Zvládol používanie modálnych slovies. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel sformulovať list a email vo formálnom 
aj neformálnom prevedení. 

Práca s internetom 5 Tvorba prezentácií Vytvoril a prezentoval prezentáciu 

Veľký didaktický test 4 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie učiva 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 2. 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2007 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2007 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: DRUHÝ Učebnica Headway pre intermediate the third edition/Headway intermediate the 

third edition 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

9. lekcia - Going 
places/Cestovanie na 
rôzne miesta. 

12 Slovná zásoba: vyjadrovanie sa o 
cestovaní s pomocou frázových slovies. 

Gramatika: časové vety a 1. podmienková 
veta. 

Ústny prejav: turistické destinácie v našej 
krajine, 5 miest, kam by som chcel ísť, 
roleplay. 

Písomný prejav: výhody a nevýhody 
cestovania vlakom. 

Zvládol vyjadrovanie o cestovaní pričom 
používal frázové slovesá. 

Pochopil gramatiku časových viiet ako aj 1. 
podmienkovej vety. 

Vedel rozprávať o turistických destináciách. 

Vyjadril výhody a nevýhody cestovania 
vlakom. 

10. lekcia - Things that 
changed the world/Veci, 
ktoré zmenili svet. 

17 Slovná zásoba: rozdiel medzi vynálezom a 
objavom, rozprávať o vynálezoch a 
objavoch s pomocou ustálených slovných 
spojení. 

Gramatika: trpný rod. 

Ústny prejav: diskusia - články o DNA a 
Google, roleplay. 

Písomný prejav: kritika knihy a filmu. 

Vedel vyjadriť rozdiel medzi vynálezom a 
objavom, vedel porozprávať o vynálezoch a 
objavoch. 

Naučil s apoužívať trpný rod. 

Diskutoval na danú tému. 

Vytvoril kritiku filmu a knihy. 

11.lekcia - What if ... ?/ 
Čo ak ...? 

15 Slovná zásoba: vyjadrovanie pomocou 
frázových slovies s doslovným a 
preneseným významom. 

Gramatika: 2. typ podmienkového súvetia, 
modálne sloveso might. 

Ústny prejav: riešenie dilemy, dávanie rád. 

Písomný prejav: vyjadrenie svojich snov a 
túžob do budúcnosti. 

Vedel sa vyjadrovať pomocou frázových 
slovies. 

  Zvládol 2. typ podmienkového súvetia ako aj 
modálne sloveso might. 

  Vedel sa zapojiť do riešenia dilemy, dať radu 
inej osobe. 

Vedel vyjadriť svoje sny a túžby do 
budúcnosti. 

12.lekcia - Trying your 
best/Robíš, čo môžeš 

11 Slovná zásoba: vyjadrovanie pomocou 
frázových slovies bring, take, come, go. 

Gramatika: predprítomný čas jednoduchý 
a priebehový. 

Ústny prejav: dialóg - výmena informácií. 

Písomný prejav: používanie slov, ktoré 
spájajú myšlienky. 

 

 

 

 

Zvládol používanie frázových slovies bring, 
take, come, go. 

Zvládol predprítomný čas jednoduchý a 
priebehový. 

Plynule vytvoril dialóg. 

 

Vedel používať slová spájajúce myšlienky. 

 

1.lekcia - It´s a 
wonderful world!/ To je 
nádherný svet! 

15 Slovná zásoba: rôzne slovné druhy s 
rôznym významom, zvládnuť správny 
pravopis a výslovnosť. 

Gramatika: rozdelenie slovies a ich 
aplikácia do rôznych časov. 

Ústny prejav: dialóg - doplnenie informácií, 
diskusia. 

Písomný prejav: oprava chýb v 
neformálnom liste. 

Oboznámiť s obsahom, argumentovať 

a obhájiť vlastný postoj– prierezová téma 

tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Vedel vytvoriť rôzne slovné druhy s rôznym 
významom, zvládol správny pravopis a 
výslovnosť. 

Zvládol rozdelenie slovies a aplikoval ich do 
rôznych časov. 

Zapojil sa do diskusie. 

 

Zvládol opravu chýb v neformálnom liste. 

Oboznámiťl sas obsahom, argumentoval 

a obhájil vlastný postoj– prierezová téma 

tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

2.lekcia - Get 
happy!/Buď šťastný! 

12 Slovná zásoba: rôzne druhy športu a 
voľnočasových aktivít. 

Gramatika: Prítomný čas jednoduchý a 
priebehový v činnom a trpnom rode. 

Ústny prejav: diskusia - Čo robí ľudí 
šťastnými? 

Písomný prejav: listy a emaily. 

Vedel opísať rôzne druhy športu ako aj iné 
voľnočasové aktivity. 

Zvladol použitie prítomného času 
jednoduchého a priebehového v činnom a 
trpnom rode. 

Diskutoval na danú tému. 

Zvládol štruktúru listov a emailov. 

3.lekcia - Telling 
tales/Rozprávanie 
príbehov 

12 Slovná zásoba: rozprávanie umení a 
literatúre pomocou ustálených slovných 
spojení. 

Gramatika: Minulý čas jednoduchý a 
priebehový v činnom a trpnom rode. 

Ústny prejav: dialóg - doplnenie informácií, 
opis obľúbenej knihy alebo filmu. 

Písomný prejav: Prerozprávanie príbehu. 

Vedieť interpretovať zvyky a udalosti 

z vlastnej kultúry a iných kultúr- 
prierezová téma multikultúrna 

spoločnosť. 

 

Vedel porozprávať o umení a literatúre s 
použitím ustálených slovných spojení. 

Zvládol použitie minulého času 
jednoduchého a priebehového v činnom a 
trpnom rode. 

Vedel opísať knihu alebo film formou dialógu. 

 

Prerozprával príbeh. 

Vedel interpretovať zvyky a udalosti 

z vlastnej kultúry a iných kultúr - 
prierezová téma multikultúrna spoločnosť. 

 

4.lekcia - Doing the right 
thing/Robíme správnu 
vec 

15 Slovná zásoba:  geografické názvy krajín 
ako aj prídavné mená odvodené od 
názvov krajín. 

Gramatika: modálne slovesá - vyjadrenie 
povinnosti a dovolenia. 

Ústny prejav: rozprávanie o pravidlách a 
reguláciách, diskusia. 

Písomný prejav: za a proti. 

Zvládol geografické názvy krajín a prídavné 
mená odvodené od týchto názvov. 

Vedel vyjadriť povinnosť a dovolenie. 

 

Porozprával o pravidlách a reguláciách. 

 

Vedel vyjadriť svoj názor za alebo proti. 

 

5.lekcia - On the 
move/V pohybe 

13 Slovná zásoba: k téme počasie. 

Gramatika: vyjadrenie budúcnosti. 

Ústny prejav: príprava stretnutia, diskusia 
-ideálna dovolenka. 

Písomný prejav: rezervácia ubytovania. 

 

Hodnotiť produkty vlastnej kultúry 

a iných kultúr- prierezová téma 

multikultúrna spoločnosť. 

 

Zvládol slovnú zásobu k téme počasie. 

Vedel vyjadriť budúcnosť. 

 

Zvládol prípravu stretnutia, diskutoval. 

Vedel rezervovať ubytovanie. 

 

Hodnotil produkty vlastnej kultúry a iných 

kultúr- prierezová téma multikultúrna 

spoločnosť. 

Práca s internetom 4 Príprava prezentácie Pripravil prezentáciu 

Veľký didaktický test 4 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie učiva 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 2. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 
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uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2007, Intermediate New Headway third Edition. Oxford university Press, 2006. 

John and Liz Soars: Pre - Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2007, Intermediate New Headway third Edition Pracovný zošit. Oxford 

university Press, 2006. 

 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 
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ROČNÍK: TRETÍ Učebnica Headway pre intermediate the third edition 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

6. lekcia – Places and 
things/Miesta a veci. 

15 

 

Slovná zásoba: rozprávanie o mestách, 
synonymá a antonymá. 

Gramatika: slovo like, stupňovanie 
prídavných mien. 

Ústny prejav: diskusia,rozprávanie na 
voľnú tému. 

Písomný prejav: opis miesta. 

Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 
zamerané na rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjať zručnosti 
orientovania sa v pluralitnej 
spoločnosti a využívaťinterkultúrne 
kontakty k vzájomnému obohateniu 
seba i druhých. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – komunikačný 
kontext realizovať písomnou formou, 
využiť formu plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať informácie. 

Porozprával o rôznych miestach pričom 
používal antonymá a synonymá. 

Naučil sa používať sloveso like ako aj 
stupňovať prídavné mená. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel opísať miesto. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova 
– vzdelávacie pôsobenie zamerané na 
rozvoj poznania rozličných tradičných 
kultúr, akceptácia kultúrnej rozmanitosti 
ako spoločenskej reality, rozvíjalzručnosti 
orientovania sa v pluralitnej spoločnosti a 
využívalnterkultúrne kontakty k 
vzájomnému obohateniu seba i druhých. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – komunikačný 
kontext realizoval ísomnou formou, využil 
formuplagátu a IKT, naučilsa 
zhromažďovať a selektovať informácie. 

7. lekcia –  
Fame!/Sláva! 

11 Slovná zásoba:prípony, výslovnosť. 

Gramatika: predprítomný čas. 

Ústny prejav: opis známej osoby. 

Písomný prejav: členenie životopisu. 

Vedel vyjadriť rôzne povolania pomocou 
prípon a to, čo s nimi súvisí. 

Naučil sa používať predprítomný čas. 

Vypracoval projekt – opisal známu osobu. 

Napísal životopis. 

8. lekcia – Do´s and 
don´ts/Musím a 
nemusím. 

14 Slovná zásoba: povolania - klady a zápory 
jednotlivých povolaní. 

Gramatika: modálne slovesá. 

Ústny prejav: diskusia - rodinné pravidlá, 
mužské  ženské zamestnania, roleplay. 

Písomný prejav: listy a emaily - formálne a 
neformálne vyjadrenia. 

Vedel vyjadriť klady a zápory jednotlivých 
povolaní. 

Zvládol používanie modálnych slovies. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel sformulovať list a email vo formálnom 
aj neformálnom prevedení. 

9. lekcia –  Going 
places/Cestovanie na 
rôzne miesta. 

12 Slovná zásoba: frázové slovesá.. 

Gramatika: časové vety a 1. podmienková 
veta. 

Ústny prejav: turistické destinácie v našej 
krajine, 5 miest, kam by som chcel ísť, 
roleplay. 

Písomný prejav: výhody a nevýhody 
cestovania vlakom. 

Zvládol vyjadrovanie o cestovaní pričom 
používal frázové slovesá. 

Pochopil gramatiku časových viiet ako aj 1. 
podmienkovej vety. 

Vedel rozprávať o turistických destináciách. 

Vyjadril výhody a nevýhody cestovania 
vlakom. 

10. lekcia – Things that 
changed the world/Veci, 
ktoré zmenili svet. 

10 Slovná zásoba: rozdiel medzi vynálezom a 
objavom, rozprávať o vynálezoch a 
objavoch s pomocou ustálených slovných 
spojení. 

Gramatika: trpný rod. 

Ústny prejav: diskusia - články o DNA a 
Google, roleplay. 

Písomný prejav: kritika knihy a filmu. 

Vedel vyjadriť rozdiel medzi vynálezom a 
objavom, vedel porozprávať o vynálezoch a 
objavoch. 

Naučil s apoužívať trpný rod. 

Diskutoval na danú tému. 

Vytvoril kritiku filmu a knihy. 

Veľký didaktický test 2 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 
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Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

A2. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars:Pre -  Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2007 

John and Liz Soars: Pre -  Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2007 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: TRETÍ Učebnica Headway pre intermediate the third edition/Headway intermediate the 

third edition/ YES 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 
5 hodín týždenne, spolu 165 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

6. lekcia - Places and 
things/Miesta a veci. 

15 Slovná zásoba: rozprávanie o rôznych 
miestach s pomocou antoným a synoným. 

Gramatika: slovo like, stupňovanie 
prídavných mien. 

Ústny prejav: porovnávanie vecí, diskusia 
- imigranti v našom štáte. 

Písomný prejav: opis miesta. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – komunikačný 
kontext realizovať písomnou formou, 
využiť formu plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať informácie. 

 

Porozprával o rôznych miestach pričom 
používal antonymá a synonymá. 

Naučil sa používať sloveso like ako aj 
stupňovať prídavné mená. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel opísať miesto. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – komunikačný 
kontext realizoval písomnou formou, 
využil formu plagátu a IKT, naučil sa 
zhromažďovať a selektovať informácie. 

7. lekcia - Fame!/Sláva! 13 Slovná zásoba: vyjadrenia na tému 
povolania. 

Gramatika: predprítomný čas, prehľad 
časov. 

Ústny prejav: interview, vypracovať projekt 
o niekom slávnom. 

Písomný prejav: členenie životopisu. 

 

 

Vedel vyjadriť rôzne povolania a to, čo s nimi 
súvisí. 

Naučil sa používať predprítomný čas. 

Vypracoval projekt. 

Napísal životopis. 

8. lekcia - Do´s and 
don´t s /Musím a 
nemusím. 

14 Slovná zásoba: slovná zásoba k téme 
povolania - klady a zápory jednotlivých 
povolaní. 

Gramatika: modálne slovesá. 

Ústny prejav: diskusia - rodinné pravidlá, 
mužské  ženské zamestnania, roleplay. 

Písomný prejav: listy a emaily - formálne a 
neformálne vyjadrenia. 

 

Vedel vyjadriť klady a zápory jednotlivých 
povolaní. 

Zvládol používanie modálnych slovies. 

Diskutoval na danú tému. 

Vedel sformulovať list a email vo formálnom 
aj neformálnom prevedení. 

9. lekcia - Going 
places/Cestovanie na 
rôzne miesta. 

12 Slovná zásoba: vyjadrovanie sa o 
cestovaní s pomocou frázových slovies. 

Gramatika: časové vety a 1. podmienková 
veta. 

Ústny prejav: turistické destinácie v našej 
krajine, 5 miest, kam by som chcel ísť, 
roleplay. 

Písomný prejav: výhody a nevýhody 
cestovania vlakom. 

 

Zvládol vyjadrovanie o cestovaní pričom 
používal frázové slovesá. 

Pochopil gramatiku časových viiet ako aj 1. 
podmienkovej vety. 

Vedel rozprávať o turistických destináciách. 

Vyjadril výhody a nevýhody cestovania 
vlakom. 

10. lekcia - Things that 
changed the world/Veci, 
ktoré zmenili svet. 

12 Slovná zásoba: rozdiel medzi vynálezom a 
objavom, rozprávať o vynálezoch a 
objavoch s pomocou ustálených slovných 
spojení. 

Gramatika: trpný rod. 

Ústny prejav: diskusia - články o DNA a 
Google, roleplay. 

Písomný prejav: kritika knihy a filmu. 

 

Vedel vyjadriť rozdiel medzi vynálezom a 
objavom, vedel porozprávať o vynálezoch a 
objavoch. 

Naučil s apoužívať trpný rod. 

Diskutoval na danú tému. 

Vytvoril kritiku filmu a knihy. 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

11.lekcia - What if ... ?/ 
Čo ak ...? 

15 Slovná zásoba: vyjadrovanie pomocou 
frázových slovies s doslovným a 
preneseným významom. 

Gramatika: 2. typ podmienkového súvetia, 
modálne sloveso might. 

Ústny prejav: riešenie dilemy, dávanie rád. 

Písomný prejav: vyjadrenie svojich snov a 
túžob do budúcnosti. 

Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 
zamerané na rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr, akceptácia 
kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjať zručnosti 
orientovania sa v pluralitnej 
spoločnosti a využívaťinterkultúrne 
kontakty k vzájomnému obohateniu 
seba i druhých. 

Vedel sa vyjadrovať pomocou frázových 
slovies. 

  Zvládol 2. typ podmienkového súvetia ako aj 
modálne sloveso might. 

  Vedel sa zapojiť do riešenia dilemy, dať radu 
inej osobe. 

Vedel vyjadriť svoje sny a túžby do 
budúcnosti. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova – 
vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj 
poznania rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjať zručnosti 
orientovania sa v pluralitnej spoločnosti a 
využívaťinterkultúrne kontakty k vzájomnému 
obohateniu seba i druhých. 

12.lekcia - Trying your 
best/Robíš, čo môžeš 

10 Slovná zásoba: vyjadrovanie pomocou 
frázových slovies bring, take, come, go. 

Gramatika: predprítomný čas jednoduchý 
a priebehový. 

Ústny prejav: dialóg - výmena informácií. 

Písomný prejav: používanie slov, ktoré 
spájajú myšlienky. 

Zvládol používanie frázových slovies bring, 
take, come, go. 

Zvládol predprítomný čas jednoduchý a 
priebehový. 

Plynule vytvoril dialóg. 

 

Vedel používať slová spájajúce myšlienky. 

1.lekcia - It´s a 
wonderful world!/ To je 
nádherný svet! 

16 Slovná zásoba: rôzne slovné druhy s 
rôznym významom, zvládnuť správny 
pravopis a výslovnosť. 

Gramatika: rozdelenie slovies a ich 
aplikácia do rôznych časov. 

Ústny prejav: dialóg - doplnenie informácií, 
diskusia. 

Písomný prejav: oprava chýb v 
neformálnom liste. 

Vedel vytvoriť rôzne slovné druhy s rôznym 
významom, zvládol správny pravopis a 
výslovnosť. 

Zvládol rozdelenie slovies a aplikoval ich do 
rôznych časov. 

Zapojil sa do diskusie. 

 

Zvládol opravu chýb v neformálnom liste. 

2.lekcia - Get 
happy!/Buď šťastný! 

13 Slovná zásoba: rôzne druhy športu a 
voľnočasových aktivít. 

Gramatika: Prítomný čas jednoduchý a 
priebehový v činnom a trpnom rode. 

Ústny prejav: diskusia - Čo robí ľudí 
šťastnými? 

Písomný prejav: listy a emaily. 

Vedel opísať rôzne druhy športu ako aj iné 
voľnočasové aktivity. 

Zvladol použitie prítomného času 
jednoduchého a priebehového v činnom a 
trpnom rode. 

Diskutoval na danú tému. 

Zvládol štruktúru listov a emailov. 

3.lekcia - Telling 
tales/Rozprávanie 
príbehov 

12 Slovná zásoba: rozprávanie umení a 
literatúre pomocou ustálených slovných 
spojení. 

Gramatika: Minulý čas jednoduchý a 
priebehový v činnom a trpnom rode. 

Ústny prejav: dialóg - doplnenie informácií, 
opis obľúbenej knihy alebo filmu. 

Písomný prejav: Prerozprávanie príbehu. 

Vedieť interpretovať zvyky a udalosti z vlastnej 

kultúry a iných kultúr- prierezová téma multikultúrna 

spoločnosť. 

 

 

 

 

Vedel porozprávať o umení a literatúre s 
použitím ustálených slovných spojení. 

Zvládol použitie minulého času 
jednoduchého a priebehového v činnom a 
trpnom rode. 

Vedel opísať knihu alebo film formou 
dialógu. 

Prerozprával príbeh. 

Vedel interpretovať zvyky a udalosti z vlastnej kultúry 

a iných kultúr - prierezová téma multikultúrna 

spoločnosť. 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Travelling/ Cestovanie. 3 Dopravné prostriedky, dôvody a význam 
cestovania, príprava na cestu. 

Zvládol slovnú zásobu, pomenoval dopravné 
prostriedky, vysvetlil dôvody a význam 
cestovania, prípravy na cestu. 

The development of 
science and 
technology/Vedecko – 
technický rozvoj. 

3 Život kedysi a dnes, pozoruhodné objavy a 
vynálezy,veda a technika v službách 
človeka. 

Pracoval s textom,zvládol slovnú 
zásobu,opísal pozoruhodné objavy a 
vynálezy vedy a techniky,rozprával o vede a 
technike v službách človeka. 

Man and nature/Človek 
a príroda. 

3 Príroda okolo nás, stav životného 
prostredia, prírodné katastrofy. 

 Prierezová téma – Environmentálna 
výchova – prehlbovať, rozvíjať a 
upevňovať hodnotový     systém v 
prospech konania k životnému 
prostrediu, pochopiť súvislosti medzi 
lokálnymi a globálnymi problémami a 
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k 
prostrediu. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o ochrane 
životného prostredia a prírodných 
katastrofách. 

 Prierezová téma – Environmentálna 
výchova – prehlboval, rozvíjal a 
upevňoval hodnotový     systém v 
prospech konania k životnému 
prostrediu, pochopil súvislosti medzi 
lokálnymi a globálnymi problémami a 
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k 
prostrediu. 

Young people and their 
world/Mládež a jej svet. 

3 Charakteristika mladých, postavenie 
mladých v spoločnosti, vzťahy medzi 
rovesníkmi a generačné vzťahy. 

Zvládol slovnú zásobu, vedel 
charakterizovať mladých, rozprával o ich 
postavení v spoločnosti, vzťahoch medzi 
rovesníkmi a generačných vzťahoch. 

Hobbies/Záľuby. 3 Možnosti trávenia voľného 
času,organizovaný voľný čas, individuálne 
záľuby. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o 
možnostiach trávenia voľného času a 
individuálnych záľubách. 

Human 
relationships/Medziľuds
ké vzťahy. 

3 Medziľudské vzťahy v rodine, škole, 
susedské, generačné. 

Priateľstvo a láska, hodnotvý systém, 
stretnutia, spoločenské problémy. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o 
medziľudských vzťahoch v rodine, škole, 
susedských, generačných, priateľstve, láske, 
hodnotovom systéme, stretnutiach, 
spoločenských problémoch. 

Sport/Šport 3 Druhy športu, šport, ktorý ma zaujíma, 
význam športu pre rozvoj osobnosti. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o športe, 
druhoch, športu, význame športu pre 
človeka. 

Health care/ 
Starostlivosť o zdravie 

3 Ľudské telo, choroby, úrazy, návšteva u 
lekára, zdravý spôsob života. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o ľudskom 
tele,úrazoch, chorobách, návšteve u lekára a 
zdravom spôsobe života. 

Country which language 
I am 

learning/Krajina,ktorej 
jazyk sa učím. 

3 KrajinKrajina a obyvatelia, výnimočnosť, zvyky, 
tradície. Miesto, ktoré by som rád navštínavštívil. 

 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o 
výnimočnostiach,tradíciach. Opísal 
miesto,ktoré by rád navštívil. 

Veľký didaktický test 4 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 2. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 
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John and Liz Soars: Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 2007 

John and Liz Soars: Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford University 

Press, 2007 

John and Liz Soars: Pre Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2007 

John and Liz Soars: Pre Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2007 

Andrea Bilíková,Conrad Toft,Soňa Preložníková,Luboš Torok:YES,Enigma,2008 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ Učebnica headway upper-intermediate the third edition 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 
4 hodiny týždenne, spolu 120 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

3. lekcia – What a story! 
- Aký príbeh! 

17 Slovná zásoba: Vedieť opísať obsah knihy 
a filmu. 

Gramatika: časy – Prerozprávacie časy – 
minulý jednoduchý,minulý 
priebehový,predminulý čas v činnom a 
trpnom rode. 

Ústny prejav: Prerozprávať príbeh zo 
správ,dej knihy, filmu. 

Písomný prejav: Napísať príbeh. 

Vedel opísať obsah knihy a filmu. 

 

Vedel používať prerozprávacie časy. 

 

Prerozprával príbeh,dej knihy,filmu. 

 

Napísal príbeh. 

4. lekcia – Nothing but 
the truth – Nič okrem 
pravdy. 

17 Slovná zásoba: Vedieť používať predpony, 
slová opačného významu v kontexte. 

Gramatika: rôzne formy otázoka záporu. 

Ústny prejav: diskusia. 

Písomný prejav: spojky, spájacie výrazy. 

 

Vedel používať predpony a slová opačného 
významu v kontexte. 

Dokázal klásť rôzne formy otázok a vyjadriť 
rôzne formy záporu. 

Diskutoval na danú tému. 

Naučil sa používať spojky a spájacie výrazy. 

 

5. lekcia – An eye to the 
future – Pohľad do 
budúcnosti. 

16 Slovná zásoba:  Používať frázové slovesá 
take, put.. 

Gramatika: rôzne formy vyjadrena 
budúcnosti. 

Ústny prejav: rozprávanie o mojej 
budúcnosti. 

Písomný prejav: email. 

Používal frázové slovesá take, put. 

Dokázal vyjadriť budúcnosť rôznymi 
formami. 

 

Porozprával o svojej budúcnosti. 

 

Napísal email. 

6. lekcia – Making it big 
– Zveličovanie 

19 Slovná zásoba: Vedieť správne používať 
prízvuk. 

Gramatika: vyjadrenie množstva. 

Ústny prejav – výskum o životnom štýle. 

Písomný prejav: správa. 

Vedel správne používať email. 

Vedel vyjadriť množstvo rôznymi spôsobmi. 

 

Vyhodnotil výskum. 

Napísal správu. 

7. lekcia – Getting on 
together – Vychádzanie 
spolu navzájom. 

20 Slovná zásoba: Používať frázové sloveso 
get. 

Gramatika: modálne slovesá. 

Ústny prejav: diskusia. 

Písomný prejav: názor za a proti. 

Používal frázové sloveso get. 

 

Dokázal používať modálne slovesá. 

Diskutoval na dané témy. 

Vedel vyjadriť svoj názor. 

8. lekcia – Going to 
extremes – 
Zachádzanie do 
extrémov.. 

20 Slovná zásoba – Používať ustálené slovné 
spojenia. 

Gramatika:vzťažné vety, príčastia. 

Ústny prejav: prehlbovanie opisu. 

Písomný prejav:opis miesta. 

  

Používal ustálené slovné spojenia. 

Naučil sa používať vzťažné vety a príčastia. 

 

Používal obšírny opis. 

Vedel opísať miesto. 

 

Opis obrázkov 5 Opísanie a porovnanie obrázkov Opísala porovnal obrázky 

Veľký didaktický test 4 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoval učiva 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 2. 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Upper - Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2005 

John and Liz Soars: Upper - Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2005 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: DRUHÝ Učebnica Headway elementary the third edition 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 12/13 
2 hodiny týždenne, spolu 66 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

5 .lekcia – Where do you 
live?/Kde bývaš? 

12 Slovná zásoba: miestnosti, veci v dome, 
názvy každodenných predmetov, názvy 
inštitúcií. 

Gramatika: väzba extistencie, predložky, 
some/any, ukazovacie zámená. 

Ústny prejav: rozprávanie o  svojom domove. 

Písomný prejav: opis svojho domova. 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova – prehlbovať, rozvíjať a upevňovať 

hodnotový systém v prospech konania k 

životnému prostrediu, pochopiť súvislosti 

medzi lokálnymi a globálnymi problémami 

a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k 

prostrediu. 

 

 

naučil sa pomenovať názvy miestností, 
vecí v dome,každodenných 
predmetov,inštitúcií v meste. 

Zvládol gramatické učivo väzby 
exstencie,vedel používať 
predložky,some/any, ukazovacie 
zámená. 

Porozprával o svojom domove. 

Opísal svj domov..Prierezová téma – 

Environmentálna výchova – 

prehlbovať, rozvíjať a upevňovať 

hodnotový systém v prospech 

konania k životnému prostrediu, 

pochopiť súvislosti medzi lokálnymi 

a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k 

prostrediu. 

6 .lekcia – Can you speak 
English?/ Hovoríš po 
anglicky? 

14 Slovná zásoba: krajiny, jazyky, slová,ktoré 
znejú rovnako. 

Gramatika: sloveso byť – modálne sloveso 
can, minulý čas slovesa to be. 

Ústny prejav: dotazník, interview. 

Písomný prejav: formálny list. 

 

 

Vedel pomenovať 
krajiny,jazyky,rozpoznal slová,ktoré 
znejú rovnako,ale majú odlišný 
prevopis a význam. 

Zvládol modálne sloveso can a minulý 
čas slovesa to be. 

Zvládol vyplniť dotazník na základe 
interview. 

Vytvoril formálny list. 

7. lekcia – Then and now/ 
Vtedy a dnes 

12 Slovná zásoba: slovesá, slová,ktoré sa 
spájajú. 

Gramatika: minulý jednoduchý čas. . 

Ústny prejav: keď som sa narodil.. 

Písomný prejav. Opis dovolenky. 

Zvládol používanie daných slovies. 

Zvládol minulý jednoduchý čas. 

Rozprával o období,keď sa narodil. 

Opísal dovolenku. 

8.lekcia – A date to 
remember/Dátum hodný 
zapamätania 

14 Slovná zásoba: fonetické symboly, 
písmená,ktoré sa nevyslovujú, ustálené 
slovné spojenia. 

Gramatika: minulý jednoduchý čas, časové 
výrazy. 

Ústny prejav: rozprávanie o vynálezoch, 
stretnutiach. 

Písomný prejav: opis kamaráta. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – komunikačný 
kontext realizovať písomnou formou, 
využiť formu plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať informácie. 

Rozlíšil fonetické symboly a 
písmená,ktoré sa nevyslovujú, zvládol 
ustálené slovné spojenia. 

Zvládol minulý jednoduchý čas. 

Porozprával o vynálezoch, stretnutiach. 

Opísal kamaráta. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – 
komunikačný kontext realizoval 
písomnou formou, využil formu 
plagátu a IKT, naučil sa 
zhromažďovať a selektovať 
informácie. 

9. lekcia – Food you 
like!/Jedlo,ktoré máš rád! 

10 
Slovná zásoba: jedlá a nápoje. 
Gramatika: počítateľné a nepočítateľné 
podstatné mená. 
Ústny prejav: nakupovanie potravín. 
Písomný prejav: vyplnenie formulára-
objednávka hotela. 

Vedel pomenovať rôzne jedlá a nápoje. 

Zvládol gramatické učivo počítateľných 
a nepočítateľných podstatných mien. 

Rozprával o nakupovaní potravín. 

Vedel vyplniť formulár. 

Veľký didaktický test 2 
Napísanie a zhodnotenie testu 

 

Opakovanie 2 
Opakovanie učiva 

Zopakoval učivo 
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Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

B1. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition. Oxford University Press, 2007 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford University 

Press, 2007 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť – geografia 
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ROČNÍK: TRETÍ Učebnica Solutions elementary/ Solutions pre-intermediate 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 12/13 
2 hodiny týždenne, spolu 66 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

8. lekcia –On the menu / 
Jedálny lístok. 

16 Slovná zásoba: jedlá a nápoje 

Gramatika: some / any, How much /How 
many? 

Ústny prejav: v  kaviarni. 

Písomný prejav: formálny list. 

Vedel pomenovať rôzne jedlá a 
nápoje. 

Zvládol používanie gramatického 
učiva – some/any, how much / how 
many? 

Simuloval rozhovor v kaviarni. 

Napísal formálny list. 

 

9. lekcia – Journeys / 
Cesty. 

15 Slovná zásoba: dopravné prosttriedky, 
predložky, frázové slovesá. 

Gramatika: Predprítomný čas – kladný tvar. 

Ústny prejav:na vlakovej stanici. 

Písomný prejav: e – mail. 

 

Vedel pomenovať rôzne dopravné 
prostriedky, vedel používať predložky 
a frázové slovesá. 

Zvládol gramatické učivo – 
predprítomný čas – kladný tvar.. 

Porozpraval o vvybavení a funkcii 
vlakove stanice.j 

Napísal e – mail. 

10. lekcia – Just the job /Iba  
práca 

14 Slovná zásoba: práca  a zamestnania. 

Gramatika: vyjadrenie budúcnosti pomocou 
going to. 

Ústny prejav: dávanie rád.. 

Písomný prejav: žiadosť o zamestnanie. 

Zvládol pomenovanie rôznych 
zamestnaní. 

Vedel vyjadriť budúcnosť pomocou 
going to. 

Vedel poradiť. 

Napísal žiadosť o zamestnanie. 

1. lekcia – The real you / 
Skutočne ty 

15 Slovná zásoba: charakterové vlastnosti. 

Gramatika: prítomný jednoduchý a prítomný 
priebehový čas. 

Ústny prejav: vyjadrenie názoru. 

Písomný prejav: profil osobnosti.. 

Pomenoval charakterové vlastnosti 
ľudí. 

Zvládol prítomný jednoduchý 
a priebehový čas. 

Vyjadril svoj názor. 

Napísal profil osobnosti. 

Veľký didaktický test 2 Napísanie a zhodnotenie testu  

Čítanie pre radosť 2 Prečítanie a porozumenie textu Prečítal a porozumel textu 

Opakovanie  2 Oapkovanie učiva Zopakoval učivo 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

B1. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

214 

Odborná literatúra 

Tim Falla, Paul A Davies: Elementary Solutions Student´s book Oxford University Press, 2008 

 Tim Falla, Paul A Davies: Elementary Solutions Pracovný zošit. Oxford University Press, 2008 

Tim Falla, Paul A Davies: Pre – Intermediate Solutions Student´s book. Oxford University Press 

2007 

Tim Falla, Paul A Davies: Pre – Intermediate Solutions Pracovný zošit. Oxford University Press, 

2007 

 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť – geografia 
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ROČNÍK: TRETÍ Učebnica Headway intermediate the third edition / fast class 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 12/13 
4 hodiny týždenne, spolu 132 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

6. lekcia – I just love 
it!/Milujem to! 

17 Slovná zásoba: prídavné mená opisujúce 
mestá, ľudí,jedlo, ustálené slovné spojenia. 

Gramatika: slovo like, slovesné vzory 

Ústny prejav: diskusia – jedlá, reštaurácie, 
mestá.. 

Písomný prejav: opis miestnosti,vzťažné 
zámená. 

. 

Vedel používať prídavné mená 
opisujúce mestá, ľudí, jedlo, zvládol 
dané ustálené slovné spojenia. 

Zvládol gramatické učivo – slovo like, 
slovesné vzory. 

Diskutoval na tému jedlá, 
reštaurácie, mestá. 

Opísal miestnosť, používal vzťažné 
zámená. 

7. lekcia – The world of 
work / Svet práce 

9 Slovná zásoba: frázové slovesá s doslovným 
a preneseným významom, oddeliteľné a 
neoddeliteľné. 

Gramatika: predprítomný čas – činný a trpný 
rod. 

Ústny prejav: diskusia – aktuality. 

Písomný prejav: žiadosť o zamestnanie. 

Vedel používať frázové slovesá s 
doslovným a preneseným 
významom, rozlíšil oddeliteľné a 
neoddeliteľné frázové slovesá. 

Zvládol činný a trpný rod 
predprítomného času. 

Diskutoval na tému aktuality. 

Napísal žiadosť o zamestnanie. 

8. lekcia – Just 
imagine!/Len si predstav!! 

19 Slovná zásoba: základné a silné prídavné 
mená, príslovky. 

Gramatika: 1. a 2, typ podmienkovej vety, 
časové vety. 

Ústny prejav: diskusia – charita, čo by si urobil 
s miliónom? 

Písomný prejav: príbeh. 

Vedel identifikovať základné a silné 
prídavné mená. 

 

Pochopil 1. a 2. typ podmienkovej 
vety a časové vety. 

Diskutoval na tému charita. 
 
 
Napísal príbeh. 

9. lekcia – 
Relationships/Vzťahy 

11 Slovná zásoba: prídavné mená opisujúce 

charakter. 

Gramatika: modálne slovesá. 

Ústny prejav: diskusia – rodina. 

Písomný prejav: opis osoby. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – komunikačný 
kontext realizovať písomnou formou, 
využiť formu plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať informácie. 

Používal prídavné mená opisujúce 

charakter. 
Aplikoval správne používanie 
modálnych slovies. 
Diskutoval na tému rodina. 
Vedel opísať osobu. 
Prierezová téma – Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti – 
komunikačný kontext realizoval 
písomnou formou, využil formu 
plagátu a IKT, naučil sa 
zhromažďovať a selektovať 
informácie. 
 
 
 
 
 

10. lekcia – 
Obsessions/Vášne 

14 Slovná zásoba: zložené podstatné 

mená. 

Gramatika: predprítomné časy. 

Ústny prejav: životné udalosti. 

Písomný prejav: živototpis. 

Používal zložené podstatné mená. 

Zvládol aplikáciu predprítomných 
časov na požadovanej úrovni. 

Rozprával o skutočných 
a imaginárnych udalostiach v živote 
človeka. 
Napísal životopis na požadovanej 
úrovni. 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

    

11. lekcia – Tell me about 
it/Porozprávaj mi o tom. 

12 Slovná zásoba: idiomy. 

Gramatika: nepriame otázky, opytovacire 
dovetky. 

Ústny prejav: príbehy o zábudlivosti. 

Písomný prejav: spájacie výrazy. 

 

Zvládol používanie idiomov. 

Pochopil tvorbu a využitie 
nepriamych otázok a opytovacích 
dovetkov. 

Prerozprával príbehy. 

Používal spájacie výrazy v písomnej 
forme. 

12. lekcia – Life´s great 
events/Veľké udalosti 
v živote. 

17 Slovná zásoba: narodenie, sobáš, smrť. 

Gramatika: nepriama reč. 

Ústny prejav: diskusia – zvyky, tradície. 

Písomný prejav: oprava chýb v texte. 

 

Používal slovnú zásobu týkajúcu sa 
narodenia, sobáša a smrti. 

Dokázal používať nepriamu reč. 

Diskutoval na tému zvyky a tradície. 

Zvládol opravu chýb v danom texte. 

1. lekcia – A question of 
technology / Otázka 
technológie 

8 Slovná zásoba: prípony podstatných mien. 

Gramatika: modálne slovesá. 

Ústny prejav: osobné informácie. 

Písomný prejav: neformálny email. 

Vedel používať prípony podstatných 
mien. 

Zvládol gramatické učivo – modálne 
slovesá. 

Vedel podať osobné informácie. 

Napísal neformálny email. 

 

2. lekcia – Work & study  
Pracuj a študuj 

10 Slovná zásoba : vynechané vety, frázové 
sloveso take, slová, ktoré sa pletú. 

Gramatika: prítomné časy 

Ústny prejav: opis obrázkov. 

Písomný prejav: formálny list,  spájacie 
výrazy. 

Vedel aplikovať vynechané vety, 
frázové sloveso take, slová, ktoré sa 
pletú. 

Zvládol gramatické učivo – prítomné 
časy. 

Rozprával o obrázkoch. 

Napísal formálny list s využitím 
spájacích výrazov. 

 

3. lekcia – Entertainment & 
pleasure / Zábava a 
potešenie 

9 Slovná zásoba: zložené prídavné mená, 
výrazy so slovesom kick. 

Gramatika: minulé časy, tvorba slov. 

Ústny prejav: diskusia. 

Písomný prejav: článok, spájacie výrazy. 

Vedel vytvoriť zložené prídavné 
mená, výrazy so slovesom kick. 

Zvládol gramatické učivo – minulé 
časy, tvorbu slov. 

Diskutoval na dané témy. 

Napísal článok s využitím spájacích 
výrazov. 

VEľKý DIDAKTICKý TEST 4 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 2. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 
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Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition. Oxford University Press, 2007 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford University 

Press, 2007 

Kathy Gude: New Fast Class for First Certificate. Oxford University Press, 2010. 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ Učebnica headway pre-intermediate the third edition/ Headway intermediate the 

third edition 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 12/13 
2 hodiny týždenne, spolu 60 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

11.lekcia - What if ... ?/ Čo 
ak ...? 

14 Slovná zásoba: vyjadrovanie pomocou 
frázových slovies s doslovným a preneseným 
významom. 

Gramatika: 2. typ podmienkového súvetia, 
modálne sloveso might. 

Ústny prejav: riešenie dilemy, dávanie rád. 

Písomný prejav: vyjadrenie svojich snov a 
túžob do budúcnosti. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova – 
vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj 
poznania rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjať zručnosti 
orientovania sa v pluralitnej spoločnosti a 
využívaťinterkultúrne kontakty k vzájomnému 
obohateniu seba i druhých. 

Vedel sa vyjadrovať pomocou 
frázových slovies. 

  Zvládol 2. typ podmienkového 
súvetia ako aj modálne sloveso might. 

  Vedel sa zapojiť do riešenia dilemy, 
dať radu inej osobe. 

Vedel vyjadriť svoje sny a túžby do 
budúcnosti. 

Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 
zamerané na rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjať zručnosti 
orientovania sa v pluralitnej 
spoločnosti a využívaťinterkultúrne 
kontakty k vzájomnému obohateniu 
seba i druhých. 

12.lekcia - Trying your 
best/Robíš, čo môžeš 

14 Slovná zásoba: vyjadrovanie pomocou 
frázových slovies bring, take, come, go. 

Gramatika: predprítomný čas jednoduchý a 
priebehový. 

Ústny prejav: dialóg - výmena informácií. 

Písomný prejav: používanie slov, ktoré spájajú 
myšlienky. 

Zvládol používanie frázových slovies 
bring, take, come, go. 

Zvládol predprítomný čas 
jednoduchý a priebehový. 

Plynule vytvoril dialóg. 

Vedel používať slová spájajúce 
myšlienky. 

1.lekcia - It´s a wonderful 
world!/ To je nádherný svet! 

12 Slovná zásoba: rôzne slovné druhy s rôznym 
významom, zvládnuť správny pravopis a 
výslovnosť. 

Gramatika: rozdelenie slovies a ich aplikácia 
do rôznych časov. 

Ústny prejav: dialóg - doplnenie informácií, 
diskusia. 

Písomný prejav: oprava chýb v neformálnom liste. 

Vedel vytvoriť rôzne slovné druhy s 
rôznym významom, zvládol správny 
pravopis a výslovnosť. 

Zvládol rozdelenie slovies a aplikoval 
ich do rôznych časov. 

Zapojil sa do diskusie. 

Zvládol opravu chýb v neformálnom 
liste. 

2.lekcia - Get happy!/Buď 
šťastný! 

10 Slovná zásoba: rôzne druhy športu a 
voľnočasových aktivít. 

Gramatika: Prítomný čas jednoduchý a 
priebehový v činnom a trpnom rode. 

Ústny prejav: diskusia - Čo robí ľudí 
šťastnými? 

Písomný prejav: listy a emaily. 

Vedel opísať rôzne druhy športu ako 
aj iné voľnočasové aktivity. 

Zvladol použitie prítomného času 
jednoduchého a priebehového v 
činnom a trpnom rode. 

Diskutoval na danú tému. 

Zvládol štruktúru listov a emailov. 

3.lekcia - Telling 
tales/Rozprávanie príbehov 

16 Slovná zásoba: rozprávanie umení a 
literatúre pomocou ustálených slovných 
spojení. 

Gramatika: Minulý čas jednoduchý a 
priebehový v činnom a trpnom rode. 

Ústny prejav: dialóg - doplnenie informácií, 
opis obľúbenej knihy alebo filmu. 

Písomný prejav: Prerozprávanie príbehu. 

Vedieť interpretovať zvyky a udalosti 

z vlastnej kultúry a iných kultúr- 
prierezová téma multikultúrna spoločnosť. 

 

Vedel porozprávať o umení a 
literatúre s použitím ustálených 
slovných spojení. 

Zvládol použitie minulého času 
jednoduchého a priebehového v 
činnom a trpnom rode. 

Vedel opísať knihu alebo film 
formou dialógu. 

Prerozprával príbeh.Vedel 

interpretovať zvyky a udalosti 

z vlastnej kultúry a iných kultúr 

- prierezová téma multikultúrna 

spoločnosť. 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľký didaktický test 2 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

B1. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars:Pre -  Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 

2007 

John and Liz Soars: Pre -  Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford 

University Press, 2007 

John and Liz Soars:Intermediate New Headway Third edition. Oxford University Press, 2007 

John and Liz Soars:Intermediate New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford University 

Press, 2007 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ Učebnica Headway intermediate the third edition / YES 

Rozpis učiva predmetu : ANGLICKÝ JAZYK K 12/13 
4 hodiny týždenne, spolu 120 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

4.lekcia - Doing the right 
thing/Robíme správnu vec 

18 Slovná zásoba:  geografické názvy krajín ako 
aj prídavné mená odvodené od názvov krajín. 

Gramatika: modálne slovesá - vyjadrenie 
povinnosti a dovolenia. 

Ústny prejav: rozprávanie o pravidlách a 
reguláciách, diskusia. 

Písomný prejav: za a proti. 

Zvládol geografické názvy krajín a 
prídavné mená odvodené od týchto 
názvov. 

Vedel vyjadriť povinnosť a dovolenie. 

Porozprával o pravidlách a 
reguláciách. 

Vedel vyjadriť svoj názor za alebo 
proti. 

5.lekcia - On the move/V 
pohybe 

9 Slovná zásoba: k téme počasie. 

Gramatika: vyjadrenie budúcnosti. 

Ústny prejav: príprava stretnutia, diskusia -
ideálna dovolenka. 

Písomný prejav: rezervácia ubytovania 

Zvládol slovnú zásobu k téme 
počasie. 

Vedel vyjadriť budúcnosť. 

Zvládol prípravu stretnutia, 
diskutoval. 

Vedel rezervovať ubytovanie. 

6. lekcia – I just love 
it!/Milujem to! 

10 Slovná zásoba: prídavné mená opisujúce 
mestá, ľudí,jedlo, ustálené slovné spojenia. 

Gramatika: slovo like, slovesné vzory 

Ústny prejav: diskusia – jedlá, reštaurácie, 
mestá.. 

Písomný prejav: opis miestnosti,vzťažné 
zámená. 

 

Vedel používať prídavné mená 
opisujúce mestá, ľudí, jedlo, zvládol 
dané ustálené slovné spojenia. 

Zvládol gramatické učivo – slovo like, 
slovesné vzory. 

Diskutoval na tému jedlá, 
reštaurácie, mestá. 

Opísal miestnosť, používal vzťažné 
zámená. 

 

 

7. lekcia – The world of 
work / Svet práce 

8 Slovná zásoba: frázové slovesá s doslovným 
a preneseným významom, oddeliteľné a 
neoddeliteľné. 

Gramatika: predprítomný čas – činný a trpný 
rod. 

Ústny prejav: diskusia – aktuality. 

Písomný prejav: žiadosť o zamestnanie. 

Vedel používať frázové slovesá s 
doslovným a preneseným 
významom, rozlíšil oddeliteľné a 
neoddeliteľné frázové slovesá. 

Zvládol činný a trpný rod 
predprítomného času. 

Diskutoval na tému aktuality. 

Napísal žiadosť o zamestnanie. 

 

 

 

 

 

8. lekcia – Just 
imagine!/Len si predstav!! 

10 Slovná zásoba: základné a silné prídavné 
mená, príslovky. 

Gramatika: 1. a 2, typ podmienkovej vety, 
časové vety. 

Ústny prejav: diskusia – charita, čo by si urobil 
s miliónom? 

Písomný prejav: príbeh. 

Vedel identifikovať základné a silné 
prídavné mená. 

 

Pochopil 1. a 2. typ podmienkovej 
vety a časové vety. 

Diskutoval na tému charita. 
 
Napísal príbeh. 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

9. lekcia – 
Relationships/Vzťahy 

10 Slovná zásoba: prídavné mená opisujúce 

charakter. 

Gramatika: modálne slovesá. 

Ústny prejav: diskusia – rodina. 

Písomný prejav: opis osoby. 

Prierezová téma – Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti – komunikačný 
kontext realizovať písomnou formou, 
využiť formu plagátu a IKT, naučiť sa 
zhromažďovať a selektovať informácie. 

Používal prídavné mená opisujúce 

charakter. 

Aplikoval správne používanie 
modálnych slovies. 

Diskutoval na tému rodina. 

Vedel opísať osobu. 

Prierezová téma – Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti – 
komunikačný kontext realizovať 
písomnou formou, využil formu 
plagátu a IKT, naučil sa 
zhromažďovať a selektovať 
informácie. 

10. lekcia – 
Obsessions/Vášne 

11 Slovná zásoba: zložené podstatné 

mená. 

Gramatika: predprítomné časy. 

Ústny prejav: životné udalosti. 

Písomný prejav: živototpis. 

Používal zložené podstatné mená. 

Zvládol aplikáciu predprítomných 
časov na požadovanej úrovni. 

Rozprával o skutočných 
a imaginárnych udalostiach v živote 
človeka. 

Napísal životopis na požadovanej 
úrovni. 

11. lekcia – Tell me about 
it/Porozprávaj mi o tom. 

10 Slovná zásoba: idiomy. 

Gramatika: nepriame otázky, opytovacire 
dovetky. 

Ústny prejav: príbehy o zábudlivosti. 

Písomný prejav: spájacie výrazy. 

Prierezová téma – Multikultúrna výchova – 
vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj 
poznania rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality, rozvíjať zručnosti 
orientovania sa v pluralitnej spoločnosti a 
využívaťinterkultúrne kontakty k 
vzájomnému obohateniu seba i druhých. 

Zvládol používanie idiomov. 

Pochopil tvorbu a využitie 
nepriamych otázok a opytovacích 
dovetkov. 

Prerozprával príbehy. 

Používal spájacie výrazy v písomnej 
forme. 

Prierezová téma – Multikultúrna 
výchova – vzdelávacie pôsobenie 
zamerané na rozvoj poznania 
rozličných tradičných kultúr, 
akceptácia kultúrnej rozmanitosti 
ako spoločenskej reality, rozvíjal 
zručnosti orientovania sa v 
pluralitnej spoločnosti a využíval 
interkultúrne kontakty k 
vzájomnému obohateniu seba i 
druhých. 

12. lekcia – Life´s great 
events/Veľké udalosti 
v živote. 

11 Slovná zásoba: narodenie, sobáš, smrť. 

Gramatika: nepriama reč. 

Ústny prejav: diskusia – zvyky, tradície. 

Písomný prejav: oprava chýb v texte. 

 

Používal slovnú zásobu týkajúcu sa 
narodenia, sobáša a smrti. 

Dokázal používať nepriamu reč. 

Diskutoval na tému zvyky a tradície. 

Zvládol opravu chýb v danom texte. 

Travelling/ Cestovanie. 2 Dopravné prostriedky, dôvody a význam 
cestovania, príprava na cestu. 

Zvládol slovnú zásobu, pomenoval 
dopravné prostriedky, vysvetlil 
dôvody a význam cestovania, 
prípravy na cestu. 

The development of 
science and 
technology/Vedecko – 
technický rozvoj. 

2 Život kedysi a dnes, pozoruhodné objavy a 
vynálezy,veda a technika v službách človeka. 

Pracoval s textom,zvládol slovnú 
zásobu,opísal pozoruhodné objavy a 
vynálezy vedy a techniky,rozprával o 
vede a technike v službách človeka. 

Man and nature/Človek a 
príroda. 

2 Príroda okolo nás, stav životného prostredia, 
prírodné katastrofy. 

 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o 
ochrane životného prostredia a 
prírodných katastrofách. 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Young people and their 
world/Mládež a jej svet. 

2 Charakteristika mladých, postavenie mladých 
v spoločnosti, vzťahy medzi rovesníkmi a 
generačné vzťahy. 

Zvládol slovnú zásobu, vedel 
charakterizovať mladých, rozprával o 
ich postavení v spoločnosti, vzťahoch 
medzi rovesníkmi a generačných 
vzťahoch. 

Human 
relationships/Medziľudské 
vzťahy. 

2 Medziľudské vzťahy v rodine, škole, 
susedské, generačné. 

Priateľstvo a láska, hodnotvý systém, 
stretnutia, spoločenské problémy. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o 
medziľudských vzťahoch v rodine, 
škole, susedských, generačných, 
priateľstve, láske, hodnotovom 
systéme, stretnutiach, spoločenských 
problémoch. 

Sport/Šport 1 Druhy športu, šport, ktorý ma zaujíma, 
význam športu pre rozvoj osobnosti. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o 
športe, druhoch, športu, význame 
športu pre človeka. 

Health care/ Starostlivosť 
o zdravie 

2 Ľudské telo, choroby, úrazy, návšteva u 
lekára, zdravý spôsob života. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o 
ľudskom tele,úrazoch, chorobách, 
návšteve u lekára a zdravom 
spôsobe života. 

Country which language I 
am learning/Krajina,ktorej 

jazyk sa učím. 

2 KrajinKrajina a obyvatelia, výnimočnosť, zvyky, 
tradície. Miesto, ktoré by som rád navštínavštívil. 

 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o 
výnimočnostiach,tradíciach. Opísal 
miesto,ktoré by rád navštívil. 

Veľký didaktický test 6 Napísanie a zhodnotenie testu  

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B 2. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition. Oxford University Press, 2007 

John and Liz Soars: Elementary New Headway Third edition Pracovný zošit. Oxford University 

Press, 2007 

Kathy Gude: New Fast Class for First Certificate. Oxford University Press, 2010. 

Andrea Bilíková,Conrad Toft,Soňa Preložníková,Luboš Torok:YES,Enigma,2008 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 
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Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ učebnica YES 

Rozpis učiva predmetu : KONVERZÁCIA 

V ANGLICKOM JAZYKU K 

2 hodiny týždenne, spolu 60 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Culture and art/Kultúra 
a umenie 

6 Múzeá,divadlá,kiná,výstavy,žánre,známe 
osobnosti,návšteva kultúrneho podujatia. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával o 
výstavách,žánroch,osobnostiach,opísal 
návštevu kultúrneho podujatia. 

Shopping and 
services/Obchod a 
služby. 

4 Nákupné zariadenia,služby -  
pošta,banka,polícia,čerpacia 
stanica,reklama a vplyv reklamy 
zákazníkov. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s 
textom,rozprával o službách-
pošte,banke,polícii,čerp.stanici,vyjadril sa k 
téme reklamy. 

Education/Vzdelanie. 4 Školský systém,rozvrh 
hodín,predmety,aktivity na 
hodine,prestávky,mimoškolské aktivity. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával o školskom 
systéme,rozvrhu,pomenoval 
predmety,aktivity na hodine,opísal 
mimoškolské aktivity. 

Man and nature/Človek 
a príroda. 

4 Príroda okolo nás, stav životného 
prostredia, prírodné katastrofy. 

 Prierezová téma – Environmentálna 
výchova – prehlbovať, rozvíjať a 
upevňovať hodnotový     systém v 
prospech konania k životnému prostrediu, 
pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a 
globálnymi problémami a vlastnú 
zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o ochrane 
životného prostredia a prírodných 
katastrofách. 

 Prierezová téma – Environmentálna 
výchova – prehlboval, rozvíjal a upevňoval 
hodnotový     systém v prospech konania k 
životnému prostrediu, pochopil súvislosti 
medzi lokálnymi a globálnymi problémami a 
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k 
prostrediu. 

The development of 
science and 
technology/Vedecko – 
technický rozvoj. 

4 Život kedysi a dnes, pozoruhodné objavy 
a vynálezy,veda a technika v službách 
človeka. 

Pracoval s textom,zvládol slovnú 
zásobu,opísal pozoruhodné objavy a 
vynálezy vedy a techniky,rozprával o vede a 
technike v službách človeka. 

Man and society/Človek 
a spoločnosť 

4 Morálka,stretnutia,oslavy,etiketa 
návštev,normy a ich porušovanie. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával o oslavách, 
stretnutiach,naučil sa etiketu návštev,vyjadril 
sa k normám. 

Masmedia/Masmédiá 4 Typy masovokomunikačných 
prostriedkov,tlač,rozhlas,televízia. 

Zvládol slovnú zásobu,pomenoval a 

charakterizoval typy 

masovokomunikačných prostriedkov. 

Food/Stravovanie 4 Jedlá a nápoje počas dňa,stravovacie 
možnosti a zariadenia,národné kuchyne. 

Zvládol slovnú zásobu, opísal stravovacie 
možnosti a zariadenia,rozprával o jedlách, 
nápojoch a národných kuchyniach. 

Towns and 
places/Mestá a miesta 

4 Dôležité miesta v mojom,sprevádzanie 
turistov,turisticky zaujímavé miesta. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával o turisticky 
zaujímavých miestach. 

Fashion / Obliekanie a 
móda 

4 Vplyv počasia a podnebia na odievanie, 
odev a doplnky na rôzne príležitosti, výber 
oblečenia 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o vplyve 
počasia a podnebia na odievanie, písal odev 
a doplnky na rôzne príležitosti, vyjadril sa 
k téme výber oblečenia 

Idols and 
celebrities/Vzory 
a ideály 

4 Pozitívne a negatívne charakterové 
vlastnosti,ideálny človek,človek,ktorého si 
vážim,kritériá hodnôt,skutoční a literárni 
hrdinovia. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával o 
charakterových vlastnostiach,charakterizoval 
ideálneho človeka,opísal loveka,ktorého si 
váži,kritériá hodnôt,skutočných a literárnych 
hrdinov. 

English – Speaking 
countries – 
krajina,ktorej jazyk sa 
učím. 

4 Krajina a obyvatelia,miesto,ktoré by som 
rád navštívil,výnimočnosť,zvyky,tradície. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával o 
krajine,obyvateľoch,zvykoch, 
tradíciách,opísal miesto,ktoré by rád 
navštívil. 

Kysuce 2 Región,poloha,obyvatelia. Zvládol slovnú zásobu,rozprával o 
regińe,polohe a obyvateľoch. 

Weather/Počasie 2 Ročné obdobia, Zvládol slovnú zásobu,charakterizoval 
počasie počas ročných období. 

Charakter 
description/Opis 
človeka. 

 

2 Opis človeka – príbuzného, priateľa. Zvládol slovnú zásobu, opísal človeka. 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

London,Bratislava/Lond
ýn,Bratislava. 

2 Pamätihodnosti,zaujímavosti. Zvládol slovnú zásobu,pracoval s 
textom,rozprával na danú tému. 

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B2. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Andrea Bilíková,Conrad Toft,Soňa Preložníková,Luboš Torok:YES,Enigma,2008 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : KONVERZÁCIA 

V ANGLICKOM JAZYKU D 12/13 

2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Starostlivosť o 

zdravie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudské telo 

Bežné a civilizačné choroby, úrazy, 

telesné a fyzické stavy, návšteva 

u lekára, v lekárni 

Zdravý spôsob života – správna 

životospráva, telesná a duševná 

hygiena 

Zdravotnícka starostlivosť – 

prevencia, očkovanie 

Štátne a súkromné zdravotníctvo – 

zdravotné poistenie, odborní lekári 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 plynulo rozprával o zdravotníckych 

zariadeniach  

 pripravil si monologické vystúpenie 

o stravovaní a životnom štýle 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 opísal ľudské telo, telesné a fyzické 

stavy 

 vyjadril svoj postoj k úrovni 

poskytovania služieb 

 pochopil dôležitosť viesť zdravý 

životný štýl, pestovať zdravé 

stravovacie návyky 

 

Šport 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Druhy športu – kolektívne, 

individuálne, letné a zimné, vodné, 

adrenalínové 

Šport, ktorý ma zaujíma – aktívne, 

pasívne, dôvody 

Význam športu pre rozvoj osobnosti 

– fyzické a duševné zdravie, vôľové 

vlastnosti, fair play 

Významné športové podujatia, 

súťaže, olympijské hry 

Negatívne javy v športe – sláva, 

peniaze, doping 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému šport 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 vyjadril svoj postoj k negatívnym 

javom v športe 

 rozvíjal si tvorivé myslenie 

 pochopil význam zdravého 

životného štýlu 

 pestoval si vlastnosť pevná vôľa 

 

Záľuby, voľný čas 

a životný štýl 

 

 

 

 

5 Možnosti trávenia voľného času 

Organizovaný voľný čas – 

mimoškolské aktivity, krúžky, 

brigády 

Individuálne záľuby – umenie, 

kultúra, hudba, knihy, šport, domáce 

práce, príroda 

Vplyv zmien spoločnosti na trávenie 

voľného času – kedysi a dnes 

Trávenie voľného času rôznych 

vekových kategórií 

  

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému voľný čas a 

záľuby 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 zaujal rôzne postoje 

 pochopil význam správne 

organizovaného voľného času 
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Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Obliekanie a móda 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Vplyv počasia a podnebia na 

odievanie 

Odev a doplnky na rôzne príležitosti 

Výber oblečenia – móda, vek, vkus, 

nálada, možnosti, starostlivosť o 

oblečenie 

Módne trendy – farby, tvorcovia, 

módne prehliadky 

„Šaty robia človeka“, šaty na mieru 

alebo konfekcia 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému obliekanie a 

móda 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 rozvíjal kritické myslenie 

 vyjadril svoj vkus a estetické cítenie 

 hodnotil prácu druhých 

 kooperoval v skupine 

 vysvetlil príslovie 

 

Vzťahy medzi 

ľuďmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Medziľudské vzťahy – v rodine, 

v škole, susedské, generačné 

Priateľstvo a láska – hodnotový 

systém, postoje, stretnutia a oslavy 

Spoločenské problémy – vzťah 

spoločnosti a jednotlivcov 

k postihnutým, závislým 

a bezdomovcom 

Negatívne javy – agresivita, 

vandalizmus, egoizmus a ich 

možnosti riešenia 

 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému vzťahy medzi 

ľuďmi 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel plynulo rozprávať 

o medziľudských vzťahoch v rodine, 

v škole a o susedských 

 vysvetlil pojem generačný rozdiel 

 vyjadril sa k téme priateľstvo a láska 

 opísal spoločenské problémy 

a negatívne javy 

 pochopil význam tolerancie, 

spolupráce a pomoci 

 zodpovedne plnil úlohy 

Obchod a služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Nákupné zariadenia – obchody, 

hypermarkety, trhoviská 

Služby – pošta, banka, polícia 

Reklama a vplyv reklamy na 

zákazníkov 

Druhy a spôsoby nákupu a platenia – 

katalógový predaj, splátky 

Zahraničné výrobky u nás 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému nakupovanie a 

služby 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 zodpovedne plnil úlohy 

 vyjadril svoj postoj k úrovni 

poskytovania služieb 

 kriticky zhodnotil vplyv reklamy na 

zákazníkov 

 pochopil dôležitosť dodržiavania 

práv spotrebiteľa 
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Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Cestovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Prípravy na cestu, dôvody, cieľ 

a význam cestovania 

Dopravné prostriedky – výhody 

a nevýhody jednotlivých dopravných 

prostriedkov 

Individuálne a kolektívne cestovanie 

– spôsob a druhy dopravy, druhy 

ubytovania, stravovanie 

Cestovanie kedysi a dnes, cestovanie 

v budúcnosti 

Možnosti cestovania do zahraničia 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému cestovanie 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel plynulo rozprávať  

 diskutoval a polemizoval 

 kooperoval v skupine 

 vedel podať informácie o rôznych 

spôsoboch cestovania 

 rozprával ako sa pripravujeme na 

cestovanie 

 zhodnotil dôvody a význam 

cestovania 

Zamestnanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Typy povolaní – fyzická a duševná 

práca, voľba povolania, jej motivácia 

Trh práce – ponuka pracovných 

miest a nezamestnanosť, žiadosť 

o zamestnanie, profesijný životopis, 

prijímací pohovor 

Pracovný čas a voľný čas – 

zdokonaľovanie práce 

Pracovné príležitosti doma 

a v zahraničí, pracovné podmienky 

Kariéra a rodinný život, 

zamestnanosť žien, rekvalifikácia 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému typy povolaní 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel plynulo rozprávať o trhu práce 

 formuloval a vyjadroval svoje 

myšlienky a názory na kariéru 

a rodinný život 

 pochopil význam vzdelania v živote 

človeka 

 naučil sa napísať životopis a žiadosť 

o zamestnanie 

 zhodnotil pracovné príležitosti u nás 

a v zahraničí 

Bývanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Môj domov – opis domu, bytu, 

vybavenie miestností, nábytok, práce 

v domácnosti 

Bývanie v meste a na vidieku – 

výhody a nevýhody 

Ideálne bývanie – vlastné predstavy o 

bývaní 

Domov a jeho význam v živote 

človeka – kultúra bývania 

Problém bývania mladých rodín, 

kúpa a prenájom bytu, deti na 

sídliskách 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému bývanie 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel opísať dom, miestnosti, 

nábytok 

 vymenoval práce v domácnosti 

 rozprával o výhodách a nevýhodách 

bývania v meste a na vidieku 

 pochopil význam rodiny a domova 
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Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúra a umenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Možnosti kultúry v meste a na 

vidieku – múzeá, výstavy, divadlá, 

kiná, koncerty, cirkus, tanec 

Obľúbená oblasť kultúry a umenia – 

žánre, známe osobnosti 

Návšteva kultúrneho podujatia 

Hudobné, filmové, divadelné 

a folklórne festivaly, atmosféra 

Ďalšie druhy umenia – folklór, 

maliarstvo, sochárstvo, architektúra 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému kultúra a umenie 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vyjadril svoj vzťah k umeniu 

 formoval vzťah k efektívnej práci 

 predstavil svoj vkus 

 porozprával o možnostiach kultúry 

v meste a na vidieku 

 zhodnotil návštevu kultúrneho 

podujatia 

 

Kniha – priateľ 

človeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Knihy – výber, čítanie 

Obľúbený autor a žánre 

Prečítané dielo spisovateľa krajiny, 

ktorej jazyk sa učím – život a dielo 

spisovateľa 

Kríza v čítaní beletrie – príčiny, 

kupovanie kníh, služby knižníc 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému knihy a čítanie 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 zhodnotil autora a dielo, ktorého 

jazyk sa učí 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 

Mestá a miesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Dôležité miesta v mojom živote – 

rodisko, miesto štúdií, miesto 

trávenia víkendov, prázdnin 

Sprevádzanie turistov – privítanie, 

základné informácie o pobyte 

Turisticky zaujímavé miesta a mestá 

Miesto vhodné na oddych a miesto 

na spoločenské vyžitie 

Miesto mojich snov 

Kysuce, Turzovka 

Zjednotená Európa  

Miesto Slovenska v zjednotenej 

Európe 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému mestá a miesta 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 dokázal porozprávať o zaujímavých 

a dôležitých miestach a mestách 

 dokázal privítať turistov a podať 

informácie o ich pobyte 

 porozprával o svojom rodnom kraji 

 naučil sa podať základné informácie 

o zjednotenej Európe 

 

Opakovanie 

 

 

2 Opakovanie učiva  zopakoval učivo 

 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň 

B 2 - fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
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Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Andrea Billíková, Conrad Toft, Soňa Preložníková: Angličtina Yes, nová maturita, vyššia 

úroveň, Enigma 2008 

Konverzačné príručky 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

-  vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu Word pri 

tvorbe textov, 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia, komunikácia, láska k materinskému jazyku, knihy 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

- význam športu pre zdravie 

 

Človek a príroda – biológia 

- zdravá výživa, environmentálna výchova 

 

Človek a spoločnosť – geografia 

-  Európska Únia, Slovensko, cestovanie 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- morálka, etiketa, rodina, úcta 

 

Umenie a kultúra 

- bývanie, vkus, estetika 

 

Človek a spoločnosť – občianska náuka 

- zákony, ľudské práva, Európska Únia 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : KONVERZÁCIA 

V ANGLICKOM JAZYKU D 12/13 

2 hodiny týždenne, spolu 60 

vyučovacích hodín 

Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko – moja vlasť 

Krajina a obyvatelia, stereotypy a 

predsudky 

Bratislava 

Turistické miesta, ktoré by som 

odporučil turistom 

Zvyky a tradície 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému Slovensko 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 opísal obyvateľov, ich zvyky a 

tradície 

 vyjadril svoj postoj k vlasti 

 pochopil dôležitosť byť hrdý na 

svoju vlasť 

 

Komunikácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Typy komunikácie a jej význam / 

verbálna a neverbálna / 

Komunikácia v rôznych situáciách – 

na verejnosti a v súkromí medzi 

mladými ľuďmi, mladými a staršími, 

na ulici, v škole, v rodine, 

v každodennom živote, vo 

výnimočných situáciách 

Moderné formy komunikácie – 

mobilný telefón, počítač, 

elektronická pošta, internet, sociálne 

siete 

Jazyk ako dorozumievací prostriedok 

– výučba svetových jazykov, ich 

využitie, rozšírenosť a využitie 

cudzích jazykov, jazyk štandardný, 

hovorový 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému komunikácia 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 vyjadril svoj postoj k internetu 

 kriticky zhodnotil vplyv internetu na 

ľudí 

 pochopil význam učenia sa cudzích 

jazykov 

 osvojil si zásady slušného správania 

v komunikácii 

 

Masmédiá 

 

 

 

 

5 Typy masovokomunikačných 

prostriedkov – ich využitie, výhody 

a nevýhody 

Tlač – noviny, časopisy, rubriky a ich 

výber, nákup, čítanie, obľúbené 

články 

Rozhlas, televízia – obľúbené typy 

programov, sledovanosť 

Vplyv masmédií na život jednotlivca, 

rodiny i spoločnosti 

Internet a jeho vplyv na človeka a 

spoločnosť 

  

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému masmédiá 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 vyjadril svoj postoj k úrovni 

poskytovania služieb v oblasti 

masmédií 

 kriticky zhodnotil vplyv masmédií 

na človeka 
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Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Osobné údaje – meno, bydlisko, 

dátum a miesto narodenia, rodinný 

stav, profesia 

Tlačivá, dokumenty 

Rodinné vzťahy – členovia rodiny, 

vzťahy medzi súrodencami, rodičmi 

a deťmi, starí rodičia, pomoc 

v rodine, domáce práce, rodinné 

oslavy 

Predstavy o svojej budúcej rodine, 

partnerovi, bývaní, práci 

Rodina a spoločnosť – funkcie 

rodiny, rodina kedysi a dnes, 

generačné problémy a problémy 

monoparentálnych rodín, 

rozvodovosť, nízka pôrodnosť 

Náboženstvo 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému rodina 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

 pochopil význam rodiny 

a priateľstva 

 naučil sa spontánne vyjadriť 

 rozvíjal si tvorivé myslenie 

 

 

 

 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ročné obdobia, počasie 

Príroda okolo nás – fauna a flóra 

Stav životného prostredia – 

znečistenie zeme, vôd, ovzdušia. 

Prírodné katastrofy 

Ochrana životného prostredia – 

národné parky, chránené územia, 

environmentálna výchova 

Vplyv životného prostredia na život 

človeka – poľnohospodárstvo, zdravá 

výživa, agroturistika 

 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 porozprával o počasí, ročných 

obdobiach, klíme 

 pripravil si monologické vystúpenie 

príroda okolo nás 

 vedel plynulo rozprávať o stave 

životného prostredia 

 vysvetlil dôležitosť ochrany 

životného prostredia 

 vyjadril sa k téme vplyv životného 

prostredia na život človeka 

 vysvetlil vplyv prírodných katastrôf 

na človeka 

 dokázal vysvetliť pojmy – 

recyklácia, znižovanie spotreby, 

znovu použitie materiálu 

 rozprával na tému ja a ochrana 

životného prostredia 

 pochopil význam tolerancie, 

spolupráce a pomoci 

 zodpovedne plnil úlohy 
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Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzory a ideály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Pozitívne a negatívne charakterové 

vlastnosti, ideálny človek, kritéria 

hodnôt 

Človek, ktorého si vážim 

Skutoční a literárni hrdinovia 

Hrdinom sa človek nerodí, ale sa ním 

stáva – konanie človeka v hraničnej 

situácii 

Ja ako hrdina 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému vzory a ideály 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 opísal človeka, ktorého si váži 

 zodpovedne plnil úlohy 

 vymieňal si skúsenosti 

 rozlíšil negatívne vzory 

 hodnotil prácu svoju a prácu 

druhých 

 

Mládež a jej svet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Charakteristika mladých – zovňajšok, 

móda, vnútorná charakteristika – 

typické vlastnosti, záujmy 

Postavenie mladých v spoločnosti – 

práva a povinnosti, možnosti štúdia, 

práca, mladé rodiny 

Vzťahy medzi rovesníkmi 

a generačné vzťahy – konflikty – 

príčiny, prejavy, dôsledky 

Nezdravé javy v živote mladých – 

násilie, gamblerstvo, drogy 

Predstavy mladých o budúcnosti – 

očakávania, túžby, obavy 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému mládež a jej svet 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel plynulo rozprávať  

 diskutoval a polemizoval 

 kooperoval v skupine 

Vzdelanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Školský systém – typy školských 

zariadení, skúšky, organizácia 

školského roka, klasifikácia, 

prázdniny 

Vyučovanie – rozvrh hodín, 

predmety, prestávky, školské 

stravovanie, aktivity na hodinách 

Naša škola 

Život žiaka – voľný čas, záľuby, 

mimoškolské aktivity, brigády, 

priatelia, vreckové 

Vzťah učiteľa k žiakovi a opačne 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému vzdelanie 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel plynulo rozprávať  

 formuloval a vyjadroval svoje 

myšlienky a názory 

 pochopil význam vzdelania v živote 

človeka 

 spoznal zmysel a cieľ učenia 
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Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vedecko-technický 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Život kedysi a dnes – výdobytky 

vedy a techniky a životná úroveň, 

prístroje v domácnosti 

Pozoruhodné objavy a vynálezy vedy 

a techniky 

Veda a technika v službách človeka – 

elektronika, informatika, jadrová 

fyzika ... 

Zneužitie vedy a techniky – zbrane, 

závislostí, násilie, konzumná 

spoločnosť, civilizačné choroby 

Človek a veda a technika 

v budúcnosti – nahradenie učiteľa 

počítačom, deti a počítače, únik 

mozgov 
 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému veda a technika 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel porovnať život kedysi a dnes 

 rozprával o objavoch a vynálezoch 

 diskutoval na tému veda a technika 

v službách človeka a ich hrozby 

 hovoril na tému – človek a veda 

a technika v budúcnosti 

 zodpovedne plnil úlohy 

 

Stravovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Jedlá a nápoje počas dňa – raňajky, 

obed, večera 

Obľúbené jedlo 

Stravovacie možnosti a zariadenia – 

stravovanie v škole, doma , 

v reštaurácii 

Zdravá výživa, stravovanie detí, 

návyky, vegetariánstvo, diéty 

Kultúra stolovania 

Národné a medzinárodné kuchyne 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému stravovanie 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 pestoval si zdravé stravovacie 

návyky 

 formoval vzťah k efektívnej práci 

 predstavil svoj vkus 

 kriticky zhodnotil stravovanie na 

Slovensku 

 

Človek a 

spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Morálka – správanie sa mladých 

a starších ľudí, etická výchova 

v rodine a v škole 

Spoločenská etiketa – stretnutia, 

pozdravy a blahoželania, etiketa 

návštev, dôvody a čas, témy 

rozhovorov, pohostenie 

Normy a ich porušovanie – morálka 

a zákon 

Prejavy záujmu a pomoci 

spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo 

 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému človek a 

spoločnosť 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vyjadril spolupatričnosť 

 pochopil dodržiavanie zákonov 

 nadviazal kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 
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Názov témy 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Sviatky, zvyky, tradície 

Spolunažívanie ľudí rôznych 

národností v jednej krajine 

Zbližovanie kultúr – kontakty kedysi 

a dnes, osobné kontakty s inými 

kultúrami, tolerancia 

Negatívne javy – rasová 

diskriminácia, intolerancia, vzťah 

k menšinám 

Kultúrne hodnoty iných národov, 

spolužitie v Európe 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému multikultúrna 

spoločnosť 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel rozprávať o negatívnych 

javoch a možnostiach ich riešenia 

 vyjadril svoj názor 

 spoznal nové kultúry 

 

Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Krajina a obyvatelia, zvyky, tradície 

Stereotypy a predsudky 

Londýn 

Miesta, ktoré by som rád navštívil 

 prečítal a prerozprával text 

 rozšíril si slovnú zásobu 

 rozprával na tému veľká Británia, 

Londýn 

 pripravil si monologické vystúpenie 

 vedel hovoriť o miestach, ktoré by 

rád navštívil 

 spoznal novú kultúru 

 

Opakovanie 

 

 

2 Opakovanie učiva  zopakoval učivo 

 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň 

B 2 - fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritériá a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Andrea Billíková, Conrad Toft, Soňa Preložníková: Angličtina Yes, nová maturita, vyššia 

úroveň, Enigma 2008 

Konverzačné príručky 

Výkladové slovníky 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 
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PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

-  vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu Word pri 

tvorbe textov, 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia, komunikácia 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova a šport 

- význam športu pre zdravie 

 

Človek a príroda – biológia, fyzika, chémia 

- zdravá výživa, environmentálna výchova, flóra, fauna, objavy, vynálezy 

 

Človek a spoločnosť – geografia 

-  Európska Únia, Slovensko, Veľká Británia, klíma 

 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- morálka, etiketa, rodina 

 

Umenie a kultúra 

- rozhlas, tlač, televízia 

 

Človek a spoločnosť – občianska náuka 

- zákony, ľudské práva 
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ROČNÍK: TRETÍ učebnica YES 

Rozpis učiva predmetu : KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU 
K 12/13 

2 hodiny týždenne, spolu 66 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Family / Rodina 4 Životopis, rodinné vzťahy, členovia 
rodiny,predstavy o svojej budúcej rodine, 
partnerovi, práci, rodina a spoločnosť. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s 
textom, rozprával o členoch rodiny, 
rodinných vzťahoch, svojej budúcej 
rodine, partnerovi, práci, rozprával o 
postavení rodiny v spoločnosti, 
vytvoril životopis. 

Character description/Opis 
človeka. 

2 Opis človeka – príbuzného, priateľa. Zvládol slovnú zásobu, opísal 
človeka. 

Travelling / Cestovanie 4 Prípravy na cestu,dôvody,význam a cieľ 
cestovania,dopravné prostriedky,individuálne 
a kolektívne cestovanie,cestovanie kedysi a 
dnes, cestovanie v budúcnosti,možnosti 
cestovania do zahraničia. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s 
textom,rozprával o prípravách na 
cestu,dôvodoch a význame 
cestovania, o dopravných 
prostriedkoch, individuálnom a 
kolektívnom cestovaní, cestovaní 
kedysi a dnes, cestovaní v 
budúcnosti,o možnostiach 
cestovania do zahraničia. 

Young people and their 
world/Mládež a jej svet. 

3 Charakteristika mladých, postavenie mladých 
v spoločnosti, vzťahy medzi rovesníkmi a 
generačné vzťahy,nezdravé javy v živote 
mladých, predstavy o budúcnosti. 

Zvládol slovnú zásobu, vedel 
charakterizovať mladých, rozprával o 
ich postavení v spoločnosti, vzťahoch 
medzi rovesníkmi a generačných 
vzťahoch,o nezdravých javoch v 
živote mladých a o predstavách 
mladých o budúcnosti. 

Food/Stravovanie 5 Jedlá a nápoje počas dňa,stravovacie 
možnosti a zariadenia,národné kuchyne, 
medzinárodné kuchyne, zdravá kuchyňa. 

Zvládol slovnú zásobu, opísal 
stravovacie možnosti a 
zariadenia,rozprával o jedlách, 
nápojoch a národných kuchyniach, 
medzinárodných kuchyniach, zdravej 
kuchyni. 

Jobs / Zamestnania 8 Typy povolania, voľba povolania, trh práce, 
pracovný čas a voľný čas,pracovné príležitosti 
doma a v zahraničí,kariéra a rodinný život, 
zamestnanosť žien, rekvalifikácia, 
dôchodcovia. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s  

textom, rozprával o typoch 

povolaní, trhu práce, pracovnom a 

voľnom čase, pracovných 

príležitostiach doma a v zahraničí, 

zamestnanosti žien. Možnosti 

rekvalifikácie, dôchodcoch, vyjadril 

svoj názor na kariéru a rodinný 

život. 

Human 
relationships/Medziľudské 
vzťahy. 

5 
Medziľudské vzťahy v rodine, škole, 
susedské, generačné. 

Priateľstvo a láska, hodnotvý systém, 
stretnutia, spoločenské problémy,negatívne 
javy,možnosti riešenia konfliktov. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o 
medziľudských vzťahoch v rodine, 
škole, susedských, generačných, 
priateľstve, láske, hodnotovom 
systéme, stretnutiach, spoločenských 
problémoch, negatívnych javoch, 
možnostiach riešenia konfliktov. 

Masmedia/Masmédiá 4 Typy masovokomunikačných 
prostriedkov,tlač,rozhlas,televízia, vplyv 
masmédií na život jednotlivca, rodiny a 
spoločnosti, internet a jeho vplyv na človeka a 
spočnosť. 

Zvládol slovnú zásobu,pomenoval a 

charakterizoval typy 

masovokomunikačných 

prostriedkov, rozprával o vplyve 

masmédií na život jednotlivca, 

rodiny a spoločnosti, o internete a 

jeho vplyve na človeka a 

spoločnosť. 

Hobbies, leisure and 
lifestyle/Záľuby, voľný čas a 
životný štýl 

5 Možnosti trávenia voľného času,organizovaný 
voľný čas, individuálne záľuby,vplyv zmien 
spoločnosti na trávenie voľného času,trávenie 
voľného času rôznych vekových skupín. 

Zvládol slovnú zásobu, rozprával o 
možnostiach trávenia voľného času a 
individuálnych 
záľubách,charakterizoval vplyv zmien 
spoločnosti na trávenie voľného 
času, rozprával o trávení voľného 
času rôznych vekových skupín. 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Multicultural society / 
Multikultúrna spoločnosť 

5 Sviatky, zvyky, tradície, spolunažívanie ľuďí 
rôznych národností v jednej 
krajine,zbližovanie kultúr, tolerancia, 
negatívne javy,kultúrne hodnoty iných 
národov, spolužitie v Európe. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s 
textom, rozprával o 
sviatkoch,zvykoch,tradíciách,spolunž
ívaní rôznych 
národností,tolerancii,kultúrnych 
hodnotách iných národov,odsúdil 
negatívne javy. 

The book – the friend of 
people / Kniha – priateľ 
človeka 

5 Knihy – výber, čítanie, obľúbený autor a 
žánre,prečítané dielo autora krajiny,ktorej 
jazyk sa učím, nositelia Nobelovej ceny za 
literatúru, kríza v čítaní beletrie. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s 
textom,rozprával o 
knihách,autoroch,prezentoval 
nositeľov Nobelovej ceny za 
literatúru, vyjadril sa ku kríze v čítaní 
beletrie. 

Communication and 
languages / Komunikácia a 
jazyky 

5 Komunikácia a jej význam, typy komunikácie, 
komunikácia v rôznych situáciách, moderné 
formy komunikácie,jazyk ako dorozumievací 
prostriedok, jazyk štandardný, hovorový, 
slang, odborný. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s 
textom, rozprával o význame 
komunikácie, typoch komunikácie, 
moderných formách komunikácie, 
charakterizoval jazyk ako 
dorozumievací prostriedok, 
charakterizoval jazyk štandardný, 
hovorový, slang, odborný. 

Sport/Šport 5 Druhy športu, šport, ktorý ma zaujíma, 
význam športu pre rozvoj osobnosti, 
významné športové podujatia, súťaže, 
olympijské hry,negatívne javy v športe. 

Zvládol slovnú zásobu,pracoval s 
textom, rozprával o športe, druhoch, 
športu, význame športu pre 
človeka,športových podujatiach, 
súťažiach, olympijských hrách, o 
negatívnych javoch v športe. 

Towns and places/Mestá 
a miesta 

4 Dôležité miesta v mojom,sprevádzanie 
turistov,turisticky zaujímavé miesta, miesto 
vhodné na oddych a na spoločenské vyžitie, 
miesto mojich snov. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával o 
turisticky zaujímavých miestach, 
mieste na oddych a na spoločenské 
vyžitie a o mieste svojich snov. 

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B2. 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Andrea Bilíková,Conrad Toft,Soňa Preložníková,Luboš Torok:YES,Enigma,2008 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 
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PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

240 

ROČNÍK: ŠTVRTÝ Učebnica YES 

Rozpis učiva predmetu : KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU 
K 12/13 

2 hodiny týždenne, spolu 60 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Family / Rodina 3 Životopis, rodinné vzťahy, členovia 
rodiny,predstavy o svojej budúcej rodine, 
partnerovi, práci, rodina a spoločnosť. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s 
textom, rozprával o členoch rodiny, 
rodinných vzťahoch, svojej budúcej 
rodine, partnerovi, práci, rozprával o 
postavení rodiny v spoločnosti, 
vytvoril životopis. 

Charakter description/Opis 
človeka. 

2 Opis človeka – príbuzného, priateľa. Zvládol slovnú zásobu, opísal 
človeka. 

Culture and art/Kultúra 
a umenie 

3 Múzeá,divadlá,kiná,výstavy,žánre,známe 
osobnosti,návšteva kultúrneho podujatia, 
hudobné, divadelné a filmové festivaly – 
atmosféra,ďalšie druhy umenia – maliarstvo, 
folklór,sochárstvo,architektúra-najznámejšie 
osobnosti. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával o 
výstavách,žánroch,osobnostiach,opí
sal návštevu kultúrneho 
podujatia,atmosféru festivalu,vyjadril 
svoj postoj k ďalším druhom 
umenia,vymenoval najznámejšie 
osobnosti týchto druhov umenia. 

Liviing / Bývanie 4 Môj domov, bývanie v meste a na vidieku, 
ideálne bývanie, domov a jeho význam v 
živote človeka, problematika bývania mladých 
rodín. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s 
textom, rozprával o svojom domove, 
o bývaní v meste a na vidieku, 
vyjadril názor na význam domova v 
živote človeka, rozprával o  
problémoch bývania mladých rodín. 

Shopping and 
services/Obchod a služby. 

3 Nákupné zariadenia,služby -  
pošta,banka,polícia,čerpacia stanica,reklama 
a vplyv reklamy zákazníkov,druhy a spôsoby 
platenia,zahraničné výrobky u nás, export 
slovenských výrobkov. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s 
textom,rozprával o službách-
pošte,banke,polícii,čerp.stanici,vyjadr
il sa k téme reklamy,druhom a 
spôsobom platenia, rozprával o 
zahraničných výrobkoch u nás a o 
exporte slovenských výrobkov. 

Education/Vzdelanie. 3 Školský systém,rozvrh hodín,predmety,aktivity 
na hodine,prestávky,mimoškolské 
aktivity,štúdium cudzích jazykov, vzťah učiteľ 
– žiak a opačne. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával o 
školskom 
systéme,rozvrhu,pomenoval 
predmety,aktivity na hodine,opísal 
mimoškolské aktivity,vyjadril sa k 
štúdiu cudzích jazykov, 
charakterizoval vzťah učiteľ – žiak a 
opačne. 

Jobs / Zamestnania 5 Typy povolania, voľba povolania, trh práce, 
pracovný čas a voľný čas,pracovné príležitosti 
doma a v zahraničí,kariéra a rodinný život, 
zamestnanosť žien, rekvalifikácia, 
dôchodcovia. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval s  

textom, rozprával o typoch 

povolaní, trhu práce, pracovnom a 

voľnom čase, pracovných 

príležitostiach doma a v zahraničí, 

zamestnanosti žien. Možnosti 

rekvalifikácie, dôchodcoch, vyjadril 

svoj názor na kariéru a rodinný 

život. 

Man and society/Človek 
a spoločnosť 

4 Morálka,stretnutia,oslavy,etiketa 
návštev,normy a ich porušovanie, prejavy 
pomoci spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo 
a sponzori, vplyv spoločnosti na rodinu. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával 
o oslavách, stretnutiach,naučil sa 
etiketu návštev,vyjadril sa k normám, 
rozprával o prejavoch pomoci 
spoluobčanom v núdzi, vyjadril sa 
k téme sponzorstva a sponzorov, 
vplyvu spoločnosti na rodinu. 

Communication and 
languages / Komunikácia 
a jazyky 

4 Komunikácia a jej význam, typy komunikácie, 
komunikácia v rôznych situáciách, moderné 
formy komunikácie,jazyk ako dorozumievací 
prostriedok, jazyk štandardný, hovorový, 
slang, odborný. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval 
s textom, rozprával o význame 
komunikácie, typoch komunikácie, 
moderných formách komunikácie, 
charakterizoval jazyk ako 
dorozumievací prostriedok, 
charakterizoval jazyk štandardný, 
hovorový, slang, odborný. 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Masmedia/Masmédiá 3 Typy masovokomunikačných 
prostriedkov,tlač,rozhlas,televízia, vplyv 
masmédií na život jednotlivca, rodiny 
a spoločnosti, internet a jeho vplyv na človeka 
a spočnosť. 

Zvládol slovnú zásobu,pomenoval 

a charakterizoval typy 

masovokomunikačných 

prostriedkov, rozprával o vplyve 

masmédií na život jednotlivca, 

rodiny a spoločnosti, o internete 

a jeho vplyve na človeka 

a spoločnosť. 

Food/Stravovanie 3 Jedlá a nápoje počas dňa,stravovacie 
možnosti a zariadenia,národné kuchyne, 
medzinárodné kuchyne, zdravá kuchyňa. 

Zvládol slovnú zásobu, opísal 
stravovacie možnosti 
a zariadenia,rozprával o jedlách, 
nápojoch a národných kuchyniach, 
medzinárodných kuchyniach, zdravej 
kuchyni. 

Multicultural society / 
Multikultúrna spoločnosť 

3 Sviatky, zvyky, tradície, spolunažívanie ľuďí 
rôznych národností v jednej 
krajine,zbližovanie kultúr, tolerancia, 
negatívne javy,kultúrne hodnoty iných 
národov, spolužitie v Európe. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval 
s textom, rozprával 
o sviatkoch,zvykoch,tradíciách,spolu
nžívaní rôznych 
národností,tolerancii,kultúrnych 
hodnotách iných národov,odsúdil 
negatívne javy. 

Towns and places/Mestá 
a miesta 

3 Dôležité miesta v mojom,sprevádzanie 
turistov,turisticky zaujímavé miesta, miesto 
vhodné na oddych a na spoločenské vyžitie, 
miesto mojich snov. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával 
o turisticky zaujímavých miestach, 
mieste na oddych a na spoločenské 
vyžitie a o mieste svojich snov. 

Fashion / Móda 3 Vplyv počasia a podnebia na odievanie,odev 
a doplnky na rôzne príležitosti,výber 
oblečenia, módne trendy, „šaty robia človeka“. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval 
s textom, rozprával o vplyve počasia 
na odievanie, odeve 
a doplnkoch,výbere 
oblečenia,módnych trendoch, 
vysvetlil príslovie „šaty robia 
človeka“. 

The book – the friend of 
people / Kniha – priateľ 
človeka 

3 Knihy – výber, čítanie, obľúbený autor 
a žánre,prečítané dielo autora krajiny,ktorej 
jazyk sa učím, nositelia Nobelovej ceny za 
literatúru, kríza v čítaní beletrie. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval 
s textom,rozprával 
o knihách,autoroch,prezentoval 
nositeľov Nobelovej ceny za 
literatúru, vyjadril sa ku kríze v čítaní 
beletrie. 

Idols and celebrities/Vzory 
a ideály 

4 Pozitívne a negatívne charakterové 
vlastnosti,ideálny človek,človek,ktorého si 
vážim,kritériá hodnôt,skutoční a literárni 
hrdinovia,hrdinom sa človek nerodí,ale sa ním 
stáva, ja ako hrdina. 

Zvládol slovnú zásobu,rozprával 
o charakterových 
vlastnostiach,charakterizoval 
ideálneho človeka,opísal 
človeka,ktorého si váži,kritériá 
hodnôt,skutočných a literárnych 
hrdinov,rozprával o sebe ako 
potenciálnom hrdinovi. 

Slovakia – my homeland / 
Slovensko – moja vlasť 

3 Miesta, ktoré by som odporučil cudzincom, 
krajina a obyvatelia, zvyky, tradície, 
konvencie, stereotypy a predsudky, miesto 
Slovenska v zjednotenej Európe. 

Zvládol slovnú zásobu, pracoval 
s textom, charakterizoval 
miesta,ktoré by odporučil cudzincom, 
rozprával 
o krajine,obyvateľoch,zvykoch,tradíci
ách,konvenciách,stereotypoch,preds
udkoch,o mieste Slovenska 
v zjednotenej Európe. 

Kysuce 1 Región,poloha,obyvatelia. Zvládol slovnú zásobu,rozprával 
o regińe,polohe a obyvateľoch. 

Weather/Počasie 1 Ročné obdobia, Zvládol slovnú 
zásobu,charakterizoval počasie 
počas ročných období. 

Opakovanie 2 Opakovanie učiva Zopakoval učivo 

 

Tematický plán je určený pre pokročilých. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň B2. 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení štyroch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Andrea Bilíková,Conrad Toft,Soňa Preložníková,Luboš Torok:YES,Enigma,2008 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, program Word 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- vetná skladba, morfológia 

Človek a spločnosť - geografia 

- cestovanie, problematika imigrantov 

Človek a príroda - fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 

(s rozšíreným vyučovaním informatiky) 

2 hodiny týždenne,  

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov 

lekcie 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prvé kontakty 14 Slovná zásoba 

Abeceda, číslovky, údaje o osobách, 

názvy štátov 

Posluch s porozumením, rozprávanie   

Ľudia sa predstavujú, Adresy  

Čítanie s porozumením 

Ľudia, ľudia   Kto som? 

Písomný prejav 

Krátke texty 

Gramatika 

Oznamovacie vety, časovanie slovies 

v prítomnom čase, slovosled 

-zvládol základnú slovnú zásobu 

-zachytil adresu na pohľadnicu 

-dokázal sa pozdraviť, predstaviť, 

reagovať 

-doplnil údaje o osobách do tabuľky 

-zvládol textovú štruktúru 

-pochopil gramatické princípy 

a odlišnosti cudzieho a materinského 

jazyka 

Predmety 

v dome a v 

domácnosti 

13 Slovná zásoba 

Čísla do 1000, predmety v dome 

a v domácnosti 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Dražba predmetov 

Čítanie s porozumením 

Kuchyne Badenia, Všetko celkom 

moderné 

Písomný prejav 

Dve osoby, dve kuchyne 

Gramatika 

Členy určité, neurčité, zápor, množné 

číslo podstatných mien, privlastňovacie 

zámená  

-slovnú zásobu vhodne využil pri opisoch 

-identifikoval a klasifikoval predmety 

-zachytil číselné údaje 

-vymenoval a opísal predmety a ich 

vlastnosti 

-postrehol rozdiely medzi modernou 

a starou kuchyňou 

-pochopil tvorenie množ. čísla na 

vhodných príkladoch 

-správne priradil privlastňovacie zámená 

daným osobám 

Jedlo a pitie 13 Slovná zásoba 

Jedlá a nápoje, potraviny, reštaurácia 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

V reštaurácii – objednanie, platenie, 

pozvanie na obed, rozhovor pri stole 

Čítanie s porozumením 

Jedálny lístok  Náročný hosť 

Písomný prejav 

Nákupný lístok 

Gramatika 

4. pád podstatných mien, slovesá so 

zmenou kmeňovej samohlásky, modálne 

sloveso mochten 

-slovnú zásobu využil v reálnom živote 

-vyjadril želanie, pochválil jedlo 

-dal najavo nespokojnosť 

-navrhol vlastný jedálny lístok 

-zostavil zoznam potravín, ktoré treba 

kúpiť 

-správne použil jednotky množstva 

-modálne sloveso využil na vyjadrenie 

zdvorilosti 
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Názov 

lekcie 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Voľný čas 13 Slovná zásoba 

Aktivity voľného času, záujmy, návšteva 

kultúrnych podujatí 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Koľko je hodín? Voľný čas a práca 

Čítanie s porozumením 

Vitajte na palube , Voľný večer, Čítajte 

pohľadnicu 

Písomný prejav 

Text na pohľadnicu 

Gramatika 

Modálne slovesá, časové údaje, slovesá 

s odlučiteľnými predponami 

Prierezová téma: 

Tvorba projektu a prezentačné 

schopnosti –realizácia komunikačného 

kontextu formou monológu s použitím 

bežných formulácií 

-rozvoj kompetencie poznať sám seba 

a svoje schopnosti 

Text: Voľný čas a práca 

-rozumel rozhovoru mladých ľudí 

a dokázal vyjadriť svoj názor 

-využil pri komunikácii slovesá z oblasti 

športu, cestovania a kultúry 

-pri kontrole porozumenia reagoval na 

časové údaje 

-rozlíšil pracovné a voľnočasové činnosti 

v rámci režimu dňa 

-rozoznal kategórie činností 

-dokázal opísať a sformulovať text 

-informoval o svojom prázdninovom 

pobyte 

-vyjadril čo sa smie a čo nie 

-zorientoval sa v čase – určovanie času 

Prezentoval projekt 

Bývanie 13 Slovná zásoba 

Bytové priestory, nábytok, byt, dom, 

poloha, vybavenie 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Nákupy – vybavenie bytu –nábytok  

Dialógy 

Čítanie s porozumením 

Trh bytov, inzeráty  Spory v dome  

Dovolenka v hoteli 

Písomný prejav 

Napísať text na pohľadnicu – informácie 

o bývaní 

Gramatika 

Predložky in , an, auf  , ukazovacie 

zámená 

-využil slovnú zásobu pri práci 

s inzerátmi 

-opísal byt, vybral z ponúknutých kusov 

nábytku a umiestnil ich do jednotlivých 

miestností 

-poukázal na dobré i zlé susedské vzťahy 

z vlastného pozorovania 

-vyjadril spokojnosť i nespokojnosť 

s bývaním 

-správne použil predložky pri priestorovej 

orientácii 

 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. Po skončení 

štvorročného štúdia žiak dosiahne úroveň A2 - počiatočná fáza využívania základných 

komunikačných nástrojov. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 
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Odborná literatúra 

Hartmut Aufderstra3e, Heiko Bock a kolektív: Themen 1 aktuell. Max Hueber Verlag. 2003 

Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld a kolektív: Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag. 2003 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Človek a spoločnosť – geografia 

- zemepisné názvy 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

- pravidlá komunikácie 

 

Matematika a práca s informáciami – matematika 

- číselné údaje, ceny predmetov 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- inzeráty na internete 

 

Človek a príroda - biológa 

- zásady správnej výživy 

 

Umenie a kultúra 

- aktivity voľného času 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
3 hodiny týždenne,  

spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prvé kontakty 14 Slovná zásoba 

Abeceda, číslovky, údaje 

o osobách, názvy štátov 

Posluch s porozumením, 

rozprávanie   

Ľudia sa predstavujú, Adresy  

Čítanie s porozumením 

Ľudia, ľudia   Kto som? 

Písomný prejav 

Krátke texty 

Gramatika 

Oznamovacie vety, časovanie 

slovies v prítomnom čase, slovosled 

-zvládol základnú slovnú zásobu 

-zachytil adresu na pohľadnicu 

-      - dokázal sa pozdraviť, predstaviť, 

reagovať 

        -doplnil údaje o osobách do tabuľky 

-zvládol textovú štruktúru 

-pochopil gramatické princípy a odlišnosti 

cudzieho a materinského jazyka 

Predmety 

v dome 

a v domácnosti 

14 Slovná zásoba 

Čísla do 1000, predmety v dome 

a v domácnosti 

Posluch s porozumením, 

rozprávanie 

Dražba predmetov 

Čítanie s porozumením 

Kuchyne Badenia, Všetko celkom 

moderné 

Písomný prejav 

Dve osoby, dve kuchyne 

Gramatika 

Členy určité, neurčité, zápor, 

množné číslo podstatných mien, 

privlastňovacie zámená  

-slovnú zásobu vhodne využil pri opisoch 

-identifikoval a klasifikoval predmety 

-zachytil číselné údaje 

-vymenoval a opísal predmety a ich 

vlastnosti 

-postrehol rozdiely medzi modernou 

a starou kuchyňou 

-pochopil tvorenie množ. čísla na 

vhodných príkladoch 

-správne priradil privlastňovacie zámená 

daným osobám 

Jedlo a pitie 14 Slovná zásoba 

Jedlá a nápoje, potraviny, 

reštaurácia 

Posluch s porozumením, 

rozprávanie 

V reštaurácii – objednanie, platenie, 

pozvanie na obed, rozhovor pri 

stole 

Čítanie s porozumením 

Jedálny lístok  Náročný hosť 

Písomný prejav 

Nákupný lístok 

-slovnú zásobu využil v reálnom živote 

-vyjadril želanie, pochválil jedlo 

-dal najavo nespokojnosť 

-navrhol vlastný jedálny lístok 

-zostavil zoznam potravín, ktoré treba 

kúpiť 

-správne použil jednotky množstva 

-modálne sloveso využil na vyjadrenie 

zdvorilosti 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

Gramatika 

4. pád podstatných mien, slovesá so 

zmenou kmeňovej samohlásky, 

modálne sloveso mochten 

 

Voľný čas 14 Slovná zásoba 

Aktivity voľného času, záujmy, 

návšteva kultúrnych podujatí 

Posluch s porozumením, 

rozprávanie 

Koľko je hodín? Voľný čas a práca 

Čítanie s porozumením 

Vitajte na palube , Voľný večer, 

Čítajte pohľadnicu 

Písomný prejav 

Text na pohľadnicu 

Gramatika 

Modálne slovesá, časové údaje, 

slovesá s odlučiteľnými 

predponami 

Prierezová téma: 

Tvorba projektu a prezentačné 
schopnosti –realizácia 
komunikačného kontextu formou 
monológu s použitím bežných 
formulácií 

-rozvoj kompetencie poznať sám seba 
a svoje schopnosti 

Text: Voľný čas a práca 

-rozumel rozhovoru mladých ľudí 
a dokázal vyjadriť svoj názor 

-využil pri komunikácii slovesá z oblasti 

športu, cestovania a kultúry 

-pri kontrole porozumenia reagoval na 

časové údaje 

-rozlíšil pracovné a voľnočasové činnosti 

v rámci režimu dňa 

-rozoznal kategórie činností 

-dokázal opísať a sformulovať text 

-informoval o svojom prázdninovom 

pobyte 

 vyjadril čo sa smie a čo nie 

-zorientoval sa v čase – určovanie času 

Bývanie 14 Slovná zásoba 

Bytové priestory, nábytok, byt, 

dom, poloha, vybavenie 

Posluch s porozumením, 

rozprávanie 

Nákupy – vybavenie bytu –nábytok  

Dialógy 

Čítanie s porozumením 

Trh bytov, inzeráty  Spory v dome  

Dovolenka v hoteli 

Písomný prejav 

Napísať text na pohľadnicu – 

informácie o bývaní 

Gramatika 

Predložky in , an, auf  , ukazovacie 

zámená 

 

-využil slovnú zásobu pri práci s inzerátmi 

-opísal byt, vybral z ponúknutých kusov 

nábytku a umiestnil ich do jednotlivých 

miestností 

-poukázal na dobré i zlé susedské vzťahy 

z vlastného pozorovania 

-vyjadril spokojnosť i nespokojnosť 

s bývaním 

-správne použil predložky pri priestorovej 

orientácii 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Choroby 14 
Slovná zásoba 

Časti tela, choroby, bolesti, lieky 

Posluch s porozumením, 

rozprávanie 

Dialógy  U lekára  Tri príbehy – 

úrazy 

Čítanie s porozumením 

Ordinačné hodiny  Poruchy spánku  

Vzdelaný pacient Písomný prejav 

Problémy so zdravím  Napíšte 

dialóg 

Gramatika 

Rozkazovací spôsob, perfektum, 

modálne slovesá 

-doplnil si pojmy potrebné pri komunikácii 

s lekárom 

-opísal svoj nešťastný deň 

-priradil k otázkam odpovede 

-vytvoril dialóg s priateľom o zdravotných 

problémoch 

-pochopil a využil tvorenie minulého času 

-dokázal prerozprávať príbeh 

Všedný deň 15 Slovná  zásoba 

Aktivity všedného dňa, dni 

v týždni, názvy mesiacov 

Posluch s porozumením, 

rozprávanie 

Pondelňajšie ráno v úrade  Čo sa 

stalo? 

Čítanie s porozumením 

Súkromný list 

Písomný prejav 

Napísať súkromný list 

Gramatika 

Osobné zámená vo 4. páde, 

predložky so 4. pádom, perfektum 

všetkých typov slovies 

-aktívne využil slovnú zásobu 

-podal správu, upozornil na skutočnosti 

-prerozprával čo sa stalo 

-na základe prečítaného správne označil 

výpovede ľudí 

-informoval formou listu o negatívnych 

skúsenostiach pri renovácii bytu 

-vyjadril minulý dej pomocou perfekta 

 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. Po skončení 

štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň B1 - fáza plynulého využívania základných 

komunikačných nástrojov. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

Odborná literatúra 

Hartmut Aufderstra3e, Heiko Bock a kolektív: Themen 1 aktuell. Max Hueber Verlag. 2003 

Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld a kolektív: Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag. 2003 

Prekladové slovníky 

Učebnice gramatiky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 
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Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Človek a spoločnosť – geografia 

- zemepisné názvy 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

- pravidlá komunikácie 

 

Matematika a práca s informáciami – matematika 

- číselné údaje, ceny predmetov 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- inzeráty na internete 

- moderné útvary hovorového štýlu 

 

Človek a príroda - biológa 

- zásady správnej výživy 

- ľudské telo, choroby 

 

Umenie a kultúra 

- aktivity voľného času 
 

Zdravie a pohyb - telesná výchova 

- aktivity voľného času, druhy športu 

 

Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra 

- štylizácia klasických útvarov hovorového štýlu 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 

(s rozšíreným vyučovaním informatiky) 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Choroby 13 Slovná zásoba 

Časti tela, choroby, bolesti, lieky 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Dialógy  U lekára  Tri príbehy – úrazy 

Čítanie s porozumením 

Ordinačné hodiny  Poruchy spánku  Vzdelaný 

pacient 

Písomný prejav 

Problémy so zdravím  Napíšte dialóg 

Gramatika 

Rozkazovací spôsob, perfektum, modálne 

slovesá 

-doplnil si pojmy potrebné pri 

komunikácii s lekárom 

-opísal svoj nešťastný deň 

-priradil k otázkam odpovede 

-vytvoril dialóg s priateľom 

o zdravotných problémoch 

-pochopil a využil tvorenie 

minulého času 

-dokázal prerozprávať príbeh 

-tvoril rozkazovací spôsob, 

vedel vhodne použiť modálne 

slovesá 

Všedný deň 13 Slovná  zásoba 

Aktivity všedného dňa, dni v týždni, názvy 

mesiacov 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Pondelňajšie ráno v úrade  Čo sa stalo? 

Čítanie s porozumením 

Súkromný list 

Písomný prejav 

Napísať súkromný list 

Gramatika 

Osobné zámená vo 4. páde, predložky so 4. 

pádom, perfektum všetkých typov slovies 

-aktívne využil slovnú zásobu 

-podal správu, upozornil na 

skutočnosti 

-prerozprával čo sa stalo 

-na základe prečítaného 

správne označil výpovede ľudí 

-informoval formou listu 

o negatívnych skúsenostiach 

pri renovácii bytu 

-vyjadril minulý dej pomocou 

perfekta, dokázal používať 

tvary osobných zámen, vedel 

priradiť správnu predložku 

 

Orientácia v meste 14 Slovná zásoba 

Názvy budov, zariadení a služieb v meste, 

zaujímavosti Berlína 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Kde sa ľudia nachádzajú? Kam idú? 

Orientácia v meste. Okružná cesta po Berlíne 

Čítanie s porozumením 

Všetky cesty vedú do Berlína.  Berlín po 30 

rokoch. 

Písomný prejav 

Pozdrav z Berlína 

Gramatika 

Miestne predložky, predložky in, an, auf + 

budovy 

-aktívne využil slovnú zásobu 

v komunikácii o vybavovaní 

a nakupovaní v meste 

a o pamätihodnostiach Berlína 

-vyrozumel, kde sú ľudia, čo 

robia, kam idú a získané 

informácie vedel podať  

-na základe prečítaného 

dokázal odpovedať na otázky 

-napísal priateľovi krátky 

pozdrav z Berlína 

 

-použil správne predložky 

v súvislosti s budovami, 

pochopil a správne využil 

miestne preložky 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – rešpektovanie 
historických a sociálnych súvislostí 

- spoznávať svoju a iné kultúry 

- vybrať a analyzovať informácie 

Text: Berlín po 30 rokoch 
-dokázal analyzovať informácie 

 

Nakupovanie, 

darčeky 

13 Slovná zásoba 

Predmety vhodné ako darček, SZ súvisiaca s 

blahoželaním 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Navrhovanie vhodných darčekov pre 

oslávencov 

Čítanie s porozumením 

Teraz som oveľa spokojnejší 

Písomný prejav 

Pozvanie na oslavu, blahoželanie 

Gramatika 

Skloňovanie osobných zámen, stupňovanie 

prídavných mien a prísloviek 

 

-doplnil si SZ a dokázal ju 

v komunikácii vhodne využiť  

-zachytil, čo ľudia navrhovali 

oslávencom ako darčeky, 

postrehol odôvodnenie a sám 

podobne tvoril iné návrhy 

-postrehol a našiel v texte 

hľadané informácie a dokázal 

s nimi ďalej pracovať 

 

-napísal pozvánku na oslavu, 

sformuloval blahoželania 

k rôznym príležitostiam 

- vedel použiť správne tvary 

osobných zámen, stupňovať 

prídavné mená a príslovky, vo 

vetách použiť vhodný stupeň 

a porovnávať 

Nemecky hovoriace 

krajiny 

13 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s krajinovedou a biografiou 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Biografie známych osobností, pozoruhodnosti 

krajín 

Čítanie s porozumením 

Texty o nemecky hovoriacich krajinách 

Písomný prejav 

Biografia osobnosti, pohľadnica z Nemecka 

Gramatika 

Radové číslovky, dátumy, letopočty, 

predložky s akuzatívom 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – akceptovať ľudí z iných 
kultúr s rozdielnym správaním a hodnotami  

-schopnosť komunikovať s príslušníkmi 
odlišných sociokultúrnych skupín 

Text: Nemecky hovoriace krajiny 

-dokázal pracovať s geografickými pojmami 
a kľúčovými  slovami 

Prierezová téma 

Enviromentálna výchova – hodnotiť vzťahy 
medzi človekom a jeho životným prostredím 

-využil slovnú zásobu pri práci 

s geografickými 

a biografickými informáciami 

-na základe počutého vedel 

priradiť údaje k osobnostiam 

a zistiť ich mená, dokázal 

porozprávať o nemecky 

hovoriacich krajinách 

-našiel hľadané informácie 

a vedel ich spracovať 

 

-dokázal napísať jednoduchý 

životopis zvolenej osobnosti, 

zoštylizoval list priateľovi 

pobytu v Nemecku 

-vedel vytvoriť a použiť 

radové číslovky v dátumoch, 

letopočty, vybral správnu 

predložku 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  -spoznávať súvislosti medzi vývojom ľudskej 
populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 
oblastiach sveta 

Text: Srdce Európy 

-zorientoval sa pomocou číselných údajov na 
mape a postrehol odlišnosti krajinných oblastí 

 

 

Medzipredmetové vzťahy – geografia, biológia, etická výchova, dejepis, náuka o spoločnosti 

 

Učebné zdroje – učebnica, pracovný zošit, slovníky, časopis, internet 

                           Themen aktuell 1, Hueber 

 

Žiaci s 2-hodinovou dotáciou dosiahnu po ukončení štúdia úroveň A2. 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
3 hodiny týždenne, spolu 99 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Orientácia v meste 12 Slovná zásoba 

Názvy budov, zariadení a služieb 

v meste, zaujímavosti Berlína 

Počúvanie s porozumením, 

rozprávanie 

Kde sa ľudia nachádzajú? Kam idú? 

Orientácia v meste. Okružná cesta po 

Berlíne 

Čítanie s porozumením 

Všetky cesty vedú do Berlína.  Berlín 

po 30 rokoch. 

Písomný prejav 

Pozdrav z Berlína 

Gramatika 

Miestne predložky, predložky in, an, 

auf + budovy 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – rešpektovanie 
historických a sociálnych súvislostí 

- spoznávať svoju a iné kultúry 

- vybrať a analyzovať informácie 

Text: Berlín po 30 rokoch 

-dokázal analyzovať informácie 

 

 

-aktívne využil slovnú zásobu 

v komunikácii o vybavovaní 

a nakupovaní v meste 

a o pamätihodnostiach Berlína 

-vyrozumel, kde sú ľudia, čo 

robia, kam idú a získané informácie 

vedel podať  

-na základe prečítaného dokázal 

odpovedať na otázky 

-napísal priateľovi krátky pozdrav 

z Berlína 

 

-použil správne predložky v súvislosti 

s budovami, pochopil a správne využil 

miestne preložky 

Nakupovanie, 

darčeky 

13 Slovná zásoba 

Predmety vhodné ako darček, SZ 

súvisiaca s blahoželaním 

Počúvanie s porozumením, 

rozprávanie 

Navrhovanie vhodných darčekov pre 

oslávencov 

Čítanie s porozumením 

Teraz som oveľa spokojnejší 

Písomný prejav 

Pozvanie na oslavu, blahoželanie 

Gramatika 

Skloňovanie osobných zámen, 

stupňovanie prídavných mien 

a prísloviek 

-doplnil si SZ a dokázal ju 

v komunikácii vhodne využiť  

-zachytil, čo ľudia navrhovali 

oslávencom ako darčeky, postrehol 

odôvodnenie a sám podobne tvoril iné 

návrhy 

-postrehol a našiel v texte hľadané 

informácie a dokázal s nimi ďalej 

pracovať 

 

-napísal pozvánku na oslavu, 

sformuloval blahoželania k rôznym 

príležitostiam 

- vedel použiť správne tvary osobných 

zámen, stupňovať prídavné mená 

a príslovky, vo vetách použiť vhodný 

stupeň a porovnávať 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Nemecky hovoriace 

krajiny 
13 

Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s krajinovedou a 

biografiou 

Počúvanie s porozumením, 

rozprávanie 

Biografie známych osobností, 

pozoruhodnosti krajín 

Čítanie s porozumením Texty 

o nemecky hovoriacich krajinách 

Písomný prejav 

Biografia osobnosti, pohľadnica z 

Nemecka 

Gramatika 

Radové číslovky, dátumy, letopočty, 

predložky s akuzatívom 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – akceptovať 
ľudí z iných kultúr s rozdielnym 
správaním a hodnotami  

-schopnosť komunikovať 
s príslušníkmi odlišných 
sociokultúrnych skupín 

Text: Nemecky hovoriace krajiny 

-dokázal pracovať s geografickými 
pojmami a kľúčovými  slovami 

Prierezová téma 

Enviromentálna výchova – hodnotiť 
vzťahy medzi človekom a jeho 
životným prostredím 

-spoznávať súvislosti medzi vývojom 
ľudskej populácie a vzťahom 
k prostrediu v rôznych oblastiach sveta 

Text: Srdce Európy 
-zorientoval sa pomocou číselných 
údajov na mape a postrehol odlišnosti 
krajinných oblastí 

--využil slovnú zásobu pri práci 

s geografickými a biografickými 

informáciami 

-na základe počutého vedel priradiť 

údaje k osobnostiam a zistiť ich mená, 

dokázal porozprávať o nemecky 

hovoriacich krajinách 

-našiel hľadané informácie a vedel ich 

spracovať dokázal napísať jednoduchý 

životopis    

   zvolenej osobnosti, zoštylizoval list  

   priateľovi z pobytu v Nemecku 

 vedel vytvoriť a použiť radové 

číslovky v dátumoch, letopočty, vybral 

správnu predložku 

Výzor a osobnosť 12 
Slovná zásoba 

Výzor, charakter, vlastnosti človeka, 

oblečenie 

Počúvanie s porozumením, 

rozprávanie 

Tri manželské páry. Opis 

a charakteristika priateľa. 

Čítanie s porozumením 

Žiadne peniaze pre pankáčov 

Písomný prejav 
Súkromný list 

Gramatika 

Skloňovanie prídavného mena pred 

podstatným menom, zámená tento, 

niektorý, každý, všetci 

-SZ vhodne využil pri opisoch 

a charakteristikách ľudí 

-na základe počutého správne doplnil 

chýbajúce údaje a priradil meno osoby 

-dokázal primerane opísať 

a charakterizovať svojho priateľa 

-v texte našiel hľadané informácie 

-napísal priateľovi do Nemecka list, 

v ktorom mu predstavuje svojho 

najlepšieho kamaráta 

-pochopil princíp skloňovania 

prídavného mena pred podstatným 

menom  a vedel ho aplikovať 

-rozlišoval významy zámen a správne 

ich skloňoval 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Škola, vzdelanie, 

zamestnanie 
12 

Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace so školou 

a povolaním 

Počúvanie s porozumením, 

rozprávanie 

Manfred Zehner. Petra Maurer. Moje 

vysnívané povolanie. Plány do 

budúcnosti. 

Čítanie s porozumením 

Ste spokojný so svojím 

zamestnaním? Mládež bez 

budúcnosti. 

Písomný prejav 

Úradné listy 

Gramatika 

Préteritum modálnych slovies, 

vedľajšie vety 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – analyzovať 
fakty a problémy 

- vybrať si v súvislosti s potrebami 
iných a v spoločnosti ako celku, 
otvorenosť pri komunikácii 

-ústretový postoj k odlišnostiam –
porovnanie so Slovenskom 

Text: Školský systém v Nemecku 

- sformuloval predstavy o svojom 
študentskom živote 

-v komunikácii využil novozískané 

pojmy 

 

-na základe vypočutého v texte opravil 

chybné informácie a zistil, čo je 

správne 

-porozprával o svojich plánoch do 

budúcnosti a o povolaní, ktoré by chcel 

vykonávať 

-po prečítaní textu doplnil do tabuľky 

správne údaje a priradil k sebe patriace 

časti viet 

-napísal svoj štrukturovaný životopis 

a sformuloval žiadosť o zamestnanie 

-používal správne tvary modálnych 

slovies v préterite, tvoril súvetia 

s vedľajšími vetami 

Televízia, zábava      12 
Slovná zásoba 

Televízia, televízne relácie 

Počúvanie s porozumením, 

rozprávanie Rozhlasová poradňa. 

Texty piesní. Môj obľúbený film. 

Čítanie s porozumením 

Listy divákov. Pouliční umelci. 

Písomný prejav 

List diváka  

Gramatika 

Zvratné zámená, predložkové 

a bezpredložkové väzby, zámenné 

príslovky, konjunktív II. 

-aktívne používal získanú slovnú 

zásobu 

-správne priradil k sebe patriace vety, 

do textu dopísal chýbajúce slová,  

porozprával o svojom obľúbenom filme 

-odpovedal na otázky, usporiadal vety 

podľa správneho poradia 

-dokázal sformulovať list diváka 

s vyjadrením svojho názoru na 

televíznu reláciu 

-pochopil a správne používal nové javy 

z gramatiky 

Priemysel, práca, 

hospodárstvo 

12 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s automobilmi 

Počúvanie s porozumením, 

rozprávanie 

Nové autá. V autoservise. 

-aktívne využil slovnú zásobu 

v komunikácii o autách a pri ich 

porovnávaní 

-zistil, o ktorých autách sa hovorí, určil, 

ktoré vety sú správne 

-dokázal pohotovo reagovať  
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Čítanie s porozumením 

Ľudia, ktorých povolania sú späté 

s autom 

Písomný prejav 

Reklama 

Gramatika 

Skloňovanie stupňovaných 

prídavných mien, trpný rod 

v modelovej situácii v autoservise 

-priradil povolania k textom 

-napísal krátky reklamný text na 

zvolenú značku auta 

- naučil sa skloňovať stupňované 

prídavné mená a používať trpný rod 

Rodina 

a príbuzenské 

vzťahy 

13 Slovná zásoba 

Rodina, členovia rodiny, vzťahy 

Počúvanie s porozumením, 

rozprávanie 

Najskôr žiť, deti neskôr. Hádky 

v rodinách. Moja rodina. Čo sa mi 

páči a nepáči na ľuďoch. 

Čítanie s porozumením 

Tak je to každý večer. Päť generácií 

na jednom gauči. 

Písomný prejav 

Sloh na tému: Výchova kedysi a dnes 

Gramatika 

Neurčitok s zu a bez zu, vedľajšie 

vety s dass, als a wenn, préteritum 

-doplnil si SZ a využil ju v komunikácii 

o rodine a výchove 

-priradil správne údaje, našiel správne 

výpovede 

-predstavil svoju rodinu, v rozhovore 

vyjadril svoj názor na to, čo sa mu páči 

alebo nepáči na ľuďoch 

-na základe prečítaného odpovedal na 

otázky, priradil výpovede k menám 

osôb z textov 

-napísal krátku slohovú prácu 

s podporou predtým vypracovaného 

cvičenia v učebnici 

 

-osvojil si nové gramatické javy 

a správne ich používal 

 

Medzipredmetové vzťahy – geografia, biológia, etická výchova, dejepis, náuka o spoločnosti 

 

Učebné zdroje – učebnica, pracovný zošit, slovníky, časopis, internet 

                           Themen aktuell 1, 2, Hueber 

Žiaci s 3-hodinovou dotáciou dosiahnu po ukončení štúdia úroveň B1. 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výzor a osobnosť 13 Slovná zásoba 

Výzor, charakter, vlastnosti človeka, 
oblečenie 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Tri manželské páry. Opis a charakteristika 
priateľa. 

Čítanie s porozumením 

Žiadne peniaze pre pankáčov 

Písomný prejav 

Súkromný list 

Gramatika 

Skloňovanie prídavného mena pred 
podstatným menom, zámená tento, 
niektorý, každý, všetci 

-SZ vhodne využil pri opisoch 
a charakteristikách ľudí 

-na základe počutého správne doplnil 
chýbajúce údaje a priradil meno osoby 

-dokázal primerane opísať a charakterizovať 
svojho priateľa 

-v texte našiel hľadané informácie 

-napísal priateľovi do Nemecka list, v ktorom 
mu predstavuje svojho najlepšieho kamaráta 

-pochopil princíp skloňovania prídavného 
mena pred podstatným menom  a vedel ho 
aplikovať 

-rozlišoval významy zámen a správne ich 
skloňoval 

Škola, vzdelanie, 
zamestnanie 

13 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace so školou a povolaním 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Manfred Zehner. Petra Maurer. Moje 
vysnívané povolanie. Plány do 
budúcnosti. 

Čítanie s porozumením 

Ste spokojný so svojím zamestnaním? 
Mládež bez budúcnosti, Školský systém v 
Nemecku 

Písomný prejav 

Úradné listy 

Gramatika 

Préteritum modálnych slovies, vedľajšie 
vety 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – analyzovať 
fakty a problémy 

- vybrať si v súvislosti s potrebami iných 
a v spoločnosti ako celku, otvorenosť pri 
komunikácii 

-ústretový postoj k odlišnostiam –
porovnanie so Slovenskom 

 

 

 

 

Text: Školský systém v Nemecku 

-sformuloval svoje predstavy 
o študentskom živote 

 

 

 

 -v komunikácii využil novozískané pojmy 

 

-na základe vypočutého v texte opravil 
chybné informácie a zistil, čo je správne 

-porozprával o svojich plánoch do budúcnosti 
a o povolaní, ktoré by chcel vykonávať 

-po prečítaní textu doplnil do tabuľky správne 
údaje a priradil k sebe patriace časti viet 

-napísal svoj štrukturovaný životopis 
a sformuloval žiadosť o zamestnanie 

-používal správne tvary modálnych slovies 
v préterite, tvoril súvetia s vedľajšími vetami 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Televízia, zábava      13 Slovná zásoba 

Televízia, televízne relácie 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Rozhlasová poradňa. Texty piesní. Môj 
obľúbený film. 

Čítanie s porozumením 

Listy divákov. Pouliční umelci. 

Písomný prejav 

List diváka  

Gramatika 

Zvratné zámená, predložkové 
a bezpredložkové väzby, zámenné 
príslovky, konjunktív II. 

-aktívne používal získanú slovnú zásobu 

 

-správne priradil k sebe patriace vety, do 
textu dopísal chýbajúce slová, porozprával 
o svojom obľúbenom filme 

-odpovedal na otázky, usporiadal vety podľa 
správneho poradia 

-dokázal sformulovať list diváka s vyjadrením 
svojho názoru na televíznu reláciu 

-pochopil a správne používal nové javy 
z gramatiky 

Priemysel, práca, 
hospodárstvo 

13 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s automobilmi 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Nové autá. V autoservise. 

Čítanie s porozumením 

Ľudia, ktorých povolania sú späté s autom 

Písomný prejav 

Reklama 

Gramatika 

Skloňovanie stupňovaných prídavných 
mien, trpný rod 

-aktívne využil slovnú zásobu v komunikácii 
o autách a pri ich porovnávaní 

-zistil, o ktorých autách sa hovorí, určil, ktoré 
vety sú správne 

-dokázal pohotovo reagovať v modelovej 
situácii v autoservise 

-priradil povolania k textom 

-napísal krátky reklamný text na zvolenú 
značku auta 

- naučil sa skloňovať stupňované prídavné 
mená a používať trpný rod 

Rodina a príbuzenské 
vzťahy 

14 Slovná zásoba 

Rodina, členovia rodiny, vzťahy 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Najskôr žiť, deti neskôr. Hádky v rodinách. 
Moja rodina. Čo sa mi páči a nepáči na 
ľuďoch. 

Čítanie s porozumením 

Tak je to každý večer. Päť generácií na 
jednom gauči. 

Písomný prejav 

Sloh na tému: Výchova kedysi a dnes 

Gramatika 

Neurčitok s zu a bez zu, vedľajšie vety 
s dass, als a wenn, préteritum 

-doplnil si SZ a využil ju v komunikácii 
o rodine a výchove 

-priradil správne údaje, našiel správne 
výpovede 

-predstavil svoju rodinu, v rozhovore vyjadril 
svoj názor na to, čo sa mu páči alebo nepáči 
na ľuďoch 

-na základe prečítaného odpovedal na 
otázky, priradil výpovede k menám osôb 
z textov 

-napísal krátku slohovú prácu s podporou 
predtým vypracovaného cvičenia v učebnici 

 

-osvojil si nové gramatické javy a správne ich 
používal  

 

 
Tematický plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. Po skončení 

štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň  

A2 – počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov. 

 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-súkromný list, úradné listy 
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Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine a v škole 

-generačné vzťahy v rodine, problematika výchovy 

 

Človek a príroda – ekológia 

-automobilový priemysel 

 

Umenie a kultúra 

-mienkotvorné média, televízne relácie a programy 

 

 

 

 

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Príroda a životné 
prostredie     

14 Slovná zásoba 

Počasie, poveternostné javy, ročné 
obdobia, flóra, fauna, ochrana 
životného prostredia 

Počúvanie s porozumením 

Predpoveď počasia 

Čítanie s porozumením 

Odpad robí radosť, odpad robí problémy 

Poznáte Nemecko? 

Písomný prejav 

Ochrana životného prostredia – titulky 
článkov 

 

Gramatika 

Vzťažné zámená, vedľajšie vety vzťažné 

Multikultúrna výchova – rozvíjať 
interkultúrne komunikačné schopnosti, 
hodnotiť produkty vlastnej kultúry a iných 
kultúr 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti –monologickou formou 
predniesť jasný a koherentný výklad, 
použiť argumentáciu na obhájenie 
vlastného postoja 

Enviromentálna výchova – podporovať 
vedomie individuálnej zodpovednosti za 
vzťah človeka k prostrediu ako 
spotrebiteľa a výrobcu 

 

 

- priradil správne aktivity typické pre ročné 
obdobia 

 

- porozumel predpovedi počasia 
z rozhlasu 

- rozumel textu s ekologickou témou 

- po prečítaní textu doplnil údaje 
o Nemecku 

- dokázal opísať javy nepriaznivé 
pre životné prostredie 

- použil argumentáciu na obhájenie 
vlastného postoja 

 

- vhodne použil poznatky o vzťažných vetách 

Nemci v cudzine, 
cudzinci v Nemecku 

13 Slovná  zásoba 

Cestovanie, plánovanie cesty, pracovné 
podmienky v cudzine 

Počúvanie s porozumením 

Interview na letisku. Čo sa tu prihodilo? 
Vysťahovalci, prisťahovalci 

 

Čítanie s porozumením 

Práca v zahraničí 

Písomný prejav 

Cesta do púšte. Inzeráty 

Gramatika 

Zdvojené spojky, nepriame otázky, 
účelové vety 

Multikultúrna výchova – rozvoj 
tolerancie, rešpektu a prosociálneho 
správania a konania vo vzťahu ku 
kultúrnej odlišnosti, schopnosť vnímať 
problémy a hodnotiť rozhodnutia 
s ohľadom na skúsenosti s cieľom 
vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť 

-aktívne využil slovnú zásobu 

- porozprával o prípravách na cestu 
a o plánovaní cesty 

- pochopil dôvody ľudí, ktorí sa vysťahovali 
a prisťahovali do cudzej krajiny 

 

- využil informácie o pracovných 
príležitostiach z internetu 

 

-rešpektoval kultúrne odlišnosti a tradície 

 

- aplikoval gramatické znalosti pri 
argumentácii 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Správy a politika 13 Slovná zásoba 

Rubriky v novinách a časopisoch, 
novinárska a politická terminológia 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Interview o zjednotení Nemecka 

Čítanie s porozumením 

Znovuzjednotenie Nemecka. 

Písomný prejav 

Zoradiť správne historické dátum 

Gramatika 

Slabé skloňovanie podst. mien mužského 
rodu, vedľajšie vety časové, predložkové 
väzby prídavných a podstatných mien: 

 

 

 

-aktívne využil slovnú zásobu 

-dokázal sa orientovať v printových médiách 

 

- využil znalosti o poslaní berlínskeho múru v 
minulosti 

  

-našiel v texte potrebné informácie a využil 
ich pri vyjadrení postojov 

-uvedomil si mienkotvorné poslanie médií 

 

-zvládol poznatky o gramatických javoch 
a aplikoval ich v komunikácii 

Starí ľudia 14 Slovná zásoba 

Rodinní príslušníci, rodinné oslavy, 
generačné problémy, aktivity starých ľudí 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Zo života dôchodcov 

Čítanie s porozumením 

Starí a mladí pod jednou strechou. Železní 

Písomný prejav 

Program na celý týždeň v domove 
dôchodcov 

Gramatika 

Zvratné zámeno sich v datíve, recipročné 
zámeno sich 

 

-doplnil si SZ a dokázal ju v komunikácii 
vhodne využiť 

 

- rozumel informáciám, ktoré dôchodcovia 
uviedli o ich živote 

 

- prerozprával príbehy o láske, ktorá 
kvitne v každom veku 

- navrhol voľnočasové aktivity pre 
ľudí v domove dôchodcov 

  

- využil gramatické znalosti na podporu 
svojej jazykovej gramotnosti 

 

 

 

 

Čítať knihy 12 Slovná zásoba 

Lyrické výrazy, rýmy, literárne pojmy a 
výrazy 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Kniha a ja. Rozhovor so spisovateľkou 

Čítanie s porozumením 

Jesenné mlieko. Rýmová skladačka 

Písomný prejav 

Básne na témy – láska a príroda 

Gramatika 

Opakovanie slovosledu vo vetách 

 

 

 

 

-využil slovnú zásobu pri práci s literárnym 
textom 

 

- uvedomil si význam kultúrnej komunikácie 

 

-pochopil význam zastaraných slov 

 

- dokázal vytvoriť vlastné básne 

 

- využil poznatky z gramatiky a uplatnil ich pri 
prezentácii svojich citov 
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Tematický plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. Po skončení 

štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň  

A2 – počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov. 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : Konverzácia v nemeckom 

jazyku 

2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počasie 3 Slovná zásoba 

Počasie, ročné obdobia, fauna, flóra 

Rozprávanie 

Opis a charakteristika jednotlivých ročných 
období. 

Čítanie s porozumením 

Horské počasie v Rakúsku uprostred 
októbra 

Posluch 

Aké je počasie 

-SZ vhodne využil pri opise ročných období 

-na základe SZ dokázal dokázal opísať 
rôzne typy počasia 

-dokázal primerane opísať a charakterizovať 
krajinu, faunu a flóru Slovenska 

-v texte správne doplnil určité/neurčité členy 

- po vypočutí nahrávky správne priradil typ 
počasia k dialógom 

Človek a príroda 3 Slovná zásoba 

Ochrana životného prostredia, národné 
parky, chránené územia, enviromentálna 
výchova 

Rozprávanie 

Opis prostredia v ktorom žijem, ako 
prispievam k ochrane ŽP 

Čítanie s porozumením 

Dobré známky pre vzduch v Hamburgu 

Posluch 

Myslíte pri nakupovaní na odpad? 

Písomný prejav 

Budúcnosť našej planéty – disk. Príspevok 

- SZ vhodne využil pri opise prostredia, 
v ktorom žije  

- dokázal charakterizovať svoj vzťah k ŽP 
a jeho ochrane 

- dokázal vyjadriť svoj postoj k práci 
organizácii na ochranu ŽP 

- do textu správne doplnil chýbajúce 
koncovky 

- po vypočutí nahrávky správne priradil 
výpovede k osobám 

- napísal diskusný príspevok, v ktorom opísal 
znečistenie vzduchu, vody, ohrozené druhy 
rastlín a zvierat, alternatívne energie 

Cestovanie 4 Slovná zásoba 

Dopravné prostriedky 

Rozprávanie 

Výhody a nevýhody jednotlivých typov 
dopravných prostriedkov 

Čítanie s porozumením 

Prominenti lietajú na letisko v Salzburgu 

Posluch 

Kurz angličtiny v Londýne 

Písomný prejav 

Reklama 

- v komunikácii použil novú SZ z oblasti 
cestovania 

- vymenoval jednotlivé typy dopravných 
prostiredkov 

- dokázal opísať výhody a nevýhody 
dopravných prostiredkov 

- v texte správne priradil nadpisy 
k odstavcom 

- na základe vypočutého označil, ktoré 
výrazy sa zhodujú a ktoré sa nezhodujú s 
vypočutým 

- napísal propagačný materiál na vybraný 
druh dopravného prostriedku 

Dovolenka a turizmus 4 Slovná zásoba 

Cestovný ruch, cestovanie kedysi, dnes 
a v budúcnosti 

Rozprávanie 

Porozprávať o možnostiach rekreácie, 
popísať vysnívanú dovolenku 

Čítanie s porozumením 

Naša najlepšia ponuka 

Posluch 

V cestovnej kancelárii 

Písomný prejav  Moje najkrajšie prázdniny 

- pri opise využil novú slovnú zásobu 

- rozlíšill jednotlivé typy cestovania 

- opísal spôsob cestovania a služby spojené 
s cestoným ruchom 

- do textu správne doplnil predložky 

- nazáklade vypočutého doplnil do textu 
správny pojmy, vytvoril podobné dialógy 

- napísal rozprávanie o prázdninách (miesto, 
čas, osoby, ubytovanie, prírodu, aktivity, 
zvláštny zážitok) 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krajina, ktorej jazyk sa 
učím 

5 Slovná zásoba 

Poloha, obyvatelia, povrch 

Rozprávanie 

Nemecky hovoriace krajiny: Nemecko, 
Rakúsko, Švajčiarsko, Luxembursko, 
Lichtenšteinsko 

Čítanie s porozumením 

Švajčiarsko 

Posluch 

Nemecko v dátach 

- SZ vhodne použil pri rozprávaní o nemecky 
hovoriacich krajinách 

- vymenoval nemecky hovoriace krajiny, 
charakterizoval ich, opísať rozdiely 
a spoločné charakteristiky 

- spoznal hlavné mestá a ich pamiatky 

- do textu doplnil predložky 

- po vypočutí nahrávky doplnil do textov 
chýbajúce údaje, na základe vypočutého 
vyznačil na mape zadané geografické pojmy 

Masmédiá 3 Slovná zásoba 

Typy a úlohy masmédií, vplyv médií na 
človeka 

Rozprávanie 

Výhody, nevýhody jednotlivých typov 
médii, obľúbené periodiká, relácie, vplyv 
internetu na človeka a spoločnosť 

Čítanie s porozumením 

Linka dôvery pre deti 

Posluch 

Reklama 

Písomný prejav   List čitateľa 

- rozšírenil si SZ použil ju pri rozprávaní 
o masovokomunikačných prostiredkoch 

- vymenoval jednotlivé typy masmédií, 
porovnal ich , popísať výhody a nevýhody 

- predstavil svoje obľúbené periodiká 
a programy 

- správne priradil nadpisy odsekom v texte 

- na základe vypočutého správne priradil 
obrázky k textom, prídavné mená k zadaným 
výrazom 

- napísal list do TV o tom, čo očakáva od 
programu TV (informácie, zábava, vzdelanie, 
šport, reklama) 

Rodina 3 Slovná zásoba 

Rodina, členovia rodiny, vzťahy 

Rozprávanie 

Moja rodina, vzťahy v rodine, predstavy 
o budúcej rodine 

Čítanie s porozumením 

Dieťa vyrastá – kríza rodičov? 

Posluch 

Tento večer bude nezabudnuteľný 

-doplnil si SZ a využil ju v komunikácii 
o rodine a výchove 

-predstavil svoju rodinu, v rozhovore vyjadril 
svoj názor na to, čo sa mu páči alebo nepáči 
na ľuďoch 

- správne doplnil do textu  modálne slovesá  

- po vypočutí nahrávky určil poradie 
zadaných textov, správne priradil výpovede k 
osobám 

 

Kniha a ja 3 Slovná zásoba 

Čítanie, literárne žánre, kniha 

Rozprávanie 

Obľúbená knihy, nemecky hovoriaci 
spisovateľ 

Čítanie s porozumením 

Literatúra – formy a pojmy 

Posluch 

Traja kamaráti 

Písomný prejav 

Obsah obľúbenej knihy 

- novú SZ vhodne využil pri opise knihy 

-vymenoval a opísal lierárne žánre, druhy 
kníh 

- charakterizoval obľúbeného literárneho 
hrdinu 

- doplnil do textu správne literárne žánre 

- na základe vypočutého určil 
správnosť/nesprávnosť zadaných tvrdení 

- opísal priateľovi obľúbenú knihu ( dôvod 
výberu, názov, autor, žáner, hl. Postavy, dej, 
kritický komentár) 

Zvyky a obyčaje 6 Slovná zásoba 

Sviatky, zvyky, obyčaje, tradície 

Rozprávanie 

Porovnanie zvykov a tradícií v Nemecku 
a na Slovensku 

- SZ obohatenú o nové pojmy z oblasti 
zvykov a tradícii použil pri rozprávaní 

- porovnal zvyky a tradície najväčších 
sviatkov v roku v Nemecku a na Slovensku 

- z textu získal informácie o trávení sviatkov 
v Nemecku 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Čítanie s porozumením 

Zvyky a tradície 

Posluch 

Vianoce u Ralfa 

 

- prerozprával obsah textu 

- na základe vypočutého porozprával, ako 
trávil Ralf Vianoce 

Komunikácia a jej 
formy 

6 Slovná zásoba 

Typy komunikácií, význam komunikácie, 
komunikácia v rôznych situáciach, 
moderné komunikačné prostiredky 

Rozprávanie 

Komunikácia medzi mladými ľuďmi, ako 
sa využíva pre komunikáciu mobil, internet 

Čítanie s porozumením 

Vyhľadávač google zodpovie denne 200 
miliónov dotazov 

Posluch 

List 

Písomný prejav 

Návod na použitie mobilu 

- rozšírenú SZ o pojmy z oblasti kominukácie 
využil pri rozprávaní 

- rozlišil spôsoby komunikácie v rôznych 
skupinách ľudí 

- zdôvodnil svoje obľúbené kominikačné 
prostriedky 

- do textu dosadil správne slová – pojmy 
z ponúkaných možností 

- na základe vypočutého doplnil do textu 
chýbajúce výrazy 

- napísal návod na používanie mobilu pre 
starého rodiča ( zapnutie, telefonovanie, 
uloženie tel. Čísla, písanie SMS) 

Vzory a ideály 3 Slovná zásoba 

Pozitívne a negatívne vlastnosti, kritéria 
hodnôt 

Rozprávanie 

Opis človeka, ktorého si vážim, 
skutočného alebo literárneho hrdinu 

Čítanie s porozumením 

Vzory a idoly slovenskej mládeže 

Posluch 

Till Eulenspiegel 

- SZ využil pri opise osoby 

- porozprával o človeku, ktorý zaujíma 
dôležité miesto v jeho živote, o obľúbenom 
hrdinovi 

- zdôvodnil výber priateľov a skritizoval ich 

- na záklde prečítaného rozhodol 
o správnosti/nesprávnosti tvrdení 

- po vypočutí nahrávky určil poradie 
výpovedí, zodpovedal na otázky 

 

Etika všedného dňa 3 Slovná zásoba 

Návšteva, stolovanie, medziľudské 
vzťahy, hodnoty, postoje 

Rozprávanie 

Porozprávať o rodinných oslavách, 
stretnutiach 

Čítanie s porozumením 

Spoločenské spôsoby 

Posluch 

Telefonát 

Písomný prejav 

Blahoželania k rôznym príležitostiam 

- SZ využil pri diskusii o postojoch 
a hodnotách spoločnosti, jednostlivcov k 
spoluobčanom 

- porozprával o príležitostiach pre stretávanie 
rodín, pravidlách správania sa 

- doplnil do textu správne výrazy 
z ponúkaných možností 

- po vypočutí telefonického rozhovoru určil 
správne poradie výpovedí jednotlivých osôb, 
vytvoril dialógy pomocou nápovedy 

- napísal blahoželanie k narodeninám, 
svadbe, narodeniu dieťaťa, kondolenciu 

Mládež a jej svet 4 Slovná zásoba 

Typické vlastnosti, záujmy, postavenie 
mládeže v spoločnosti, problémy mládeže 

Rozprávanie 

Popísať život mladých ľudí v porovnaní so 
staršími generáciami, generačné problémy 

Čítanie s porozumením 

- rozšíril SZ o pojmy zo sveta mládeže 

- charakterizoval mládež 

- porozprával o právach a povinnostiach 
mladých ľudí 

- popísal vzťahy medzi mladými, vzťah 
mladej a staršej generácie 

- do textu doplnil správny výraz 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Zákon na ochranu mládeže 

Posluch 

Na jazere – Johann Wolfgang Goethe 

- vypočul si zhudobnenú báseň 

Záľuby a voľný čas 4 Slovná zásoba 

Možnosti využitia voľného času, 
organizovaný voľný čas, individuálne 
záľuby 

Rozprávanie 

Trávenie voľného času rôznych vekových 
kategórií, môj voľný čas 

Posluch 

Ľudia a ich záľuby 

Písomný prejav 

List priateľovi 

- SZ využil v komunikácii o trávení voľného 
času 

- rozlíšil trávenie voľného času jednotlivými 
generáciami 

- opísal vlastný voľný čas, záľuby 

- na základe vypočutého vypracoval úlohy: 
označil zmienené pojmy, priradil záľuby k 
osobám 

- napísal list priateľovi zo Švajčiarska 
o svojom novom hobby (popis, partner, 
náklady, potrebné inštrumenty) 

Starostlivosť o zdravie 6 Slovná zásoba 

Ľudské telo, choroby, životný štýl, 
zdravotná starostlivosť 

Rozprávanie 

Rozprávanie o ľudskom tele, zdravotných 
problémoch, rozhovor slekárom 

Čítanie s porozumením 

Fit vďaka zinku 

Posluch 

Priateľov telefonát 

- novú SZ vhodne použil pri popise ľudského 
tela a zdravotných problémoch, zdravom 
životnom štýle 

- viedol rozhovor lekár-pacient, dal rady 
chorému kamarátovi 

- porozprával o svojom zdravotnom stave, 
prekonaných chorobách 

- rozhodol o správnosti a nesprávnosti 
výrokov na základe prečítaneho článku 

- na základe vypočutého doplnil do textu 
správny výraz, prerozprával obsah príbehu 

Slovensko 6 Slovná zásoba 

Poloha, obyvatelia, povrch 

Rozprávanie 

Opis vlasti, hlavného mesta 

Čítanie s porozumením 

Krátke dejiny Slovenska 

Posluch 

Cesta mestom 

- SZ vhodne použitá pre opis rodnej zeme 

- opísal Slovensko, poznal jeho základné 
údaje  

- vyzdvihol jedinečnosť Slovenska v Európe, 
vo svete 

- do textu doplnil správny výraz 
z ponúkaných možností 

- na základe vypočutého odpovedal na 
zadané otázky 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. Po skončení 

štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň  

B1 – fáza v samostatného yužívania komunikačných nástrojov. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Kniha a ja – slovenský jazyk a literatúra 

-súkromný list, úradné listy 

 

Etika všedného dňa – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine a v škole 

-generačné vzťahy v rodine, problematika výchovy 

 

Slovensko, Krajina, ktorej jazyk sa učím– geografia 
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-vzťah k vlasti, nemecky hovoriacim krajinám 

Odborná literatúra 

 

Príručka na konverzáciu: Nová maturita z nemčiny 

         Slovná zásoba k novej maturite z nemčiny 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prvé kontakty 13 Slovná zásoba 

Abeceda, číslovky, údaje o osobách, 
názvy štátov 

Posluch s porozumením, rozprávanie   

Ľudia sa predstavujú, Adresy  

Čítanie s porozumením 

Ľudia, ľudia   Kto som? 

Písomný prejav 

Krátke texty 

Gramatika 

Oznamovacie vety, časovanie slovies 
v prítomnom čase, slovosled 

 

 

-zvládol základnú slovnú zásobu 

-zachytil adresu na pohľadnicu 

-dokázal sa pozdraviť, predstaviť, reagovať 

-doplnil údaje o osobách do tabuľky 

-zvládol textovú štruktúru 

-pochopil gramatické princípy a odlišnosti 
cudzieho a materinského jazyka 

Predmety v dome 
a v domácnosti 

 

 

14 Slovná zásoba 

Čísla do 1000, predmety v dome 
a v domácnosti 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Dražba predmetov 

Čítanie s porozumením 

Kuchyne Badenia, Všetko celkom 
moderné 

Písomný prejav 

Dve osoby, dve kuchyne 

Gramatika 

Členy určité, neurčité, zápor, množné číslo 
podstatných mien, privlastňovacie zámená 

 

  

-slovnú zásobu vhodne využil pri opisoch 

-identifikoval a klasifikoval predmety 

-zachytil číselné údaje 

-vymenoval a opísal predmety a ich 
vlastnosti 

-postrehol rozdiely medzi modernou a starou 
kuchyňou 

-pochopil tvorenie množ. čísla na vhodných 
príkladoch 

-správne priradil privlastňovacie zámená 
daným osobám 

Jedlo a pitie 

 

 

14 Slovná zásoba 

Jedlá a nápoje, potraviny, reštaurácia 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

V reštaurácii – objednanie, platenie, 
pozvanie na obed, rozhovor pri stole 

Čítanie s porozumením 

Jedálny lístok  Náročný hosť 

Písomný prejav 

Nákupný lístok 

Gramatika 

4. pád podstatných mien, slovesá so 
zmenou kmeňovej samohlásky, modálne 
sloveso mochten 

 

 

 

-slovnú zásobu využil v reálnom živote 

-vyjadril želanie, pochválil jedlo 

-dal najavo nespokojnosť 

-navrhol vlastný jedálny lístok 

-zostavil zoznam potravín, ktoré treba kúpiť 

-správne použil jednotky množstva 

-modálne sloveso využil na vyjadrenie 
zdvorilosti 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Voľný čas 12 Slovná zásoba 

Aktivity voľného času, záujmy, návšteva 
kultúrnych podujatí 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Koľko je hodín? Voľný čas a práca 

Čítanie s porozumením 

Vitajte na palube , Voľný večer, Čítajte 
pohľadnicu 

Písomný prejav 

Text na pohľadnicu 

Gramatika 

Modálne slovesá, časové údaje, slovesá 
s odlučiteľnými predponami 

Prierezová téma: 

Tvorba projektu a prezentačné 
schopnosti –realizácia komunikačného 
kontextu formou monológu s použitím 
bežných formulácií 

-rozvoj kompetencie poznať sám seba 
a svoje schopnosti 

Text: Voľný čas a práca 

-rozumel rozhovoru mladých ľudí 
a dokázal vyjadriť svoj názor 

-využil pri komunikácii slovesá z oblasti 
športu, cestovania a kultúry 

-pri kontrole porozumenia reagoval na 
časové údaje 

-rozlíšil pracovné a voľnočasové činnosti 
v rámci režimu dňa 

-rozoznal kategórie činností 

-dokázal opísať a sformulovať text 

-informoval o svojom prázdninovom pobyte 

-vyjadril čo sa smie a čo nie 

-zorientoval sa v čase – určovanie času 

 

Bývanie 13 Slovná zásoba 

Bytové priestory, nábytok, byt, dom, 
poloha, vybavenie 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Nákupy – vybavenie bytu –nábytok  
Dialógy 

Čítanie s porozumením 

Trh bytov, inzeráty  Spory v dome  
Dovolenka v hoteli 

Písomný prejav 

Napísať text na pohľadnicu – informácie 
o bývaní 

Gramatika 

Predložky in , an, auf  , ukazovacie 
zámená 

-využil slovnú zásobu pri práci s inzerátmi 

-opísal byt, vybral z ponúknutých kusov 
nábytku a umiestnil ich do jednotlivých 
miestností 

-poukázal na dobré i zlé susedské vzťahy 
z vlastného pozorovania 

-vyjadril spokojnosť i nespokojnosť 
s bývaním 

-správne použil predložky pri priestorovej 
orientácii 

 

 

 

Tematický  výchovno – vzdelávací plán je určený pre začiatočníkov . Po skončení 

štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň A2 – fáza plynulého využívania základných 

komunikačných nástrojov. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-pozdravy, zoznámenie sa, komunikácia 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine  
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-pozvanie na večeru 

 

Človek a príroda – ekológia 

-voľnočasové aktivity 

 

Umenie a kultúra 

-kultúra bývania, vkus a nevkus 

 

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prvé kontakty 16 Abeceda, číslovky, údaje o osobách, 
názvy štátov 

Posluch s porozumením, rozprávanie   

Ľudia sa predstavujú, Adresy  

Čítanie s porozumením 

Ľudia, ľudia   Kto som? 

Písomný prejav 

Krátke texty 

Gramatika 

Oznamovacie vety, časovanie slovies 
v prítomnom čase, slovosled 

 

 

-zvládol základnú slovnú zásobu 

-zachytil adresu na pohľadnicu 

-dokázal sa pozdraviť, predstaviť, reagovať 

-doplnil údaje o osobách do tabuľky 

-zvládol textovú štruktúru 

-pochopil gramatické princípy a odlišnosti 
cudzieho a materinského jazyka 

Predmety v dome a v 
domácnosti 

17 Slovná zásoba 

Čísla do 1000, predmety v dome 
a v domácnosti 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Dražba predmetov 

Čítanie s porozumením 

Kuchyne Badenia, Všetko celkom 
moderné 

Písomný prejav 

Dve osoby, dve kuchyne 

Gramatika 

Členy určité, neurčité, zápor, množné číslo 
podstatných mien, privlastňovacie zámená 

 

  

-slovnú zásobu vhodne využil pri opisoch 

-identifikoval a klasifikoval predmety 

-zachytil číselné údaje 

-vymenoval a opísal predmety a ich 
vlastnosti 

-postrehol rozdiely medzi modernou a starou 
kuchyňou 

-pochopil tvorenie množ. čísla na vhodných 
príkladoch 

-správne priradil privlastňovacie zámená 
daným osobám 

Jedlo a pitie 16 Slovná zásoba 

Jedlá a nápoje, potraviny, reštaurácia 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

V reštaurácii – objednanie, platenie, 
pozvanie na obed, rozhovor pri stole 

Čítanie s porozumením 

Jedálny lístok  Náročný hosť 

Písomný prejav 

Nákupný lístok 

Gramatika 

4. pád podstatných mien, slovesá so 
zmenou kmeňovej samohlásky, modálne 
sloveso mochten 

 

 

 

 

-slovnú zásobu využil v reálnom živote 

-vyjadril želanie, pochválil jedlo 

-dal najavo nespokojnosť 

-navrhol vlastný jedálny lístok 

-zostavil zoznam potravín, ktoré treba kúpiť 

-správne použil jednotky množstva 

-modálne sloveso využil na vyjadrenie 
zdvorilosti 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Voľný čas 16 Slovná zásoba 

Aktivity voľného času, záujmy, návšteva 
kultúrnych podujatí 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Koľko je hodín? Voľný čas a práca 

Čítanie s porozumením 

Vitajte na palube , Voľný večer, Čítajte 
pohľadnicu 

Písomný prejav 

Text na pohľadnicu 

Gramatika 

Modálne slovesá, časové údaje, slovesá 
s odlučiteľnými predponami 

sám seba a svoje schopnosti 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti –
realizácia komunikačného kontextu 
formou monológu s použitím bežných 
formulácií 

- rozvoj kompetencie poznať sám seba 
a svoje schopnosti 

-využil pri komunikácii slovesá z oblasti 
športu, cestovania a kultúry 

-pri kontrole porozumenia reagoval na 
časové údaje 

-rozlíšil pracovné a voľnočasové činnosti 
v rámci režimu dňa 

-rozoznal kategórie činností 

-dokázal opísať a sformulovať text 

-informoval o svojom prázdninovom pobyte 

-vyjadril čo sa smie a čo nie 

-zorientoval sa v čase – určovanie času 

 

Bývanie 17 Slovná zásoba 

Bytové priestory, nábytok, byt, dom, 
poloha, vybavenie 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Nákupy – vybavenie bytu –nábytok  
Dialógy 

Čítanie s porozumením 

Trh bytov, inzeráty  Spory v dome  
Dovolenka v hoteli 

Písomný prejav 

Napísať text na pohľadnicu – informácie 
o bývaní 

Gramatika 

Predložky in , an, auf  , ukazovacie 
zámená 

 

 

-využil slovnú zásobu pri práci s inzerátmi 

-opísal byt, vybral z ponúknutých kusov 
nábytku a umiestnil ich do jednotlivých 
miestností 

-poukázal na dobré i zlé susedské vzťahy 
z vlastného pozorovania 

-vyjadril spokojnosť i nespokojnosť 
s bývaním 

-správne použil predložky pri priestorovej 
orientácii 

 

Choroby 17 Slovná zásoba 

Časti tela, choroby, bolesti, lieky 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Dilalógy  U lekára  Tri príbehy – úrazy 

Čítanie s porozumením 

Ordinačné hodiny  Poruchy spánku  
Vzdelaný pacient 

Písomný prejav 

Problémy so zdravím  Napíšte dialóg 

Gramatika 

Rozkazovací spôsob, perfektum, modálne 
slovesá 

 

-doplnil si pojmy potrebné pri komunikácii 
s lekárom 

-opísal svoj nešťastný deň 

-priradil k otázkam odpovede 

-vytvoril dialóg s priateľom o zdravotných 
problémoch 

-pochopil a využil tvorenie minulého času 

-dokázal prerozprávať príbeh 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všedný deň 17 Slovná  zásoba 

Aktivity všedného dňa, dni v týždni, názvy 
mesiacov 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Pondelňajšie ráno v úrade  Čo sa stalo? 

Čítanie s porozumením 

Súkromný list 

Písomný prejav 

Napísať súkromný list 

Gramatika 

Osobné zámená vo 4. páde, predložky so 
4. pádom, perfektum všetkých typov 
slovies 

-aktívne využil slovnú zásobu 

-podal správu, upozornil na skutočnosti 

-prerozprával čo sa stalo 

-na základe prečítaného správne označil 
výpovede ľudí 

-informoval formou listu o negatívnych 
skúsenostiach pri renovácii bytu 

-vyjadril minulý dej pomocou perfekta 

 

Názvy budov v meste 16 Slovná zásoba 

Úrady, inštitúcie, obchodné zariadenia 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Kde sa ľudia nachádzajú? Kam idú? 

Pán Kern vybavuje 

Orientácia v meste 

Čítanie s porozumením 

Všetky cestu vedú do Berlína 

Berlín po 30 rokoch 

Písomný prejav 

Opis mesta, v ktorom študujem 

Gramatika 

Miestne predložky s datívom a akuzatívom 

 

- aktívne využil slovnú zásobu 

 

- na základe počutého správne vypracoval 
zadané úlohy 

- podal informáciu kde sa v meste nachádza 
konkrétna budova, zariadenie 

- podal informáciu o hlavnom meste 
Nemecka 

- opísal priateľovi mesto, v ktorom 
navštevuje gymnázium 

- správne  použil miestne predložky 

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán je určený pre pokročilých. 

 

 Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň  B2 – fáza primeraného využívania 

komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciach 

  

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-súkromný list, úradné listy 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine  

-generačné vzťahy v rodine, problematika výchovy 

 

Človek a príroda – ekológia 

-voľnočasové aktivity 

 

Umenie a kultúra 

-mienkotvorné média, bytová kultúra 

Odborná literatúra 
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učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Choroby 

 

 

13 Slovná zásoba 

Časti tela, choroby, bolesti, lieky 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Dialógy  U lekára  Tri príbehy – úrazy 

Čítanie s porozumením 

Ordinačné hodiny  Poruchy spánku  
Vzdelaný pacient 

Písomný prejav 

Problémy so zdravím  Napíšte dialóg 

Gramatika 

Rozkazovací spôsob, perfektum, modálne 
slovesá 

-doplnil si pojmy potrebné pri komunikácii 
s lekárom 

-opísal svoj nešťastný deň 

-priradil k otázkam odpovede 

-vytvoril dialóg s priateľom o zdravotných 
problémoch 

-pochopil a využil tvorenie minulého času 

-dokázal prerozprávať príbeh 

-tvoril rozkazovací spôsob, vedel vhodne 
použiť modálne slovesá 

Všedný deň 

 

 

13 Slovná  zásoba 

Aktivity všedného dňa, dni v týždni, názvy 
mesiacov 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Pondelňajšie ráno v úrade  Čo sa stalo? 

Čítanie s porozumením 

Súkromný list 

Písomný prejav 

Napísať súkromný list 

Gramatika 

Osobné zámená vo 4. páde, predložky so 
4. pádom, perfektum všetkých typov 
slovies 

-aktívne využil slovnú zásobu 

-podal správu, upozornil na skutočnosti 

-prerozprával čo sa stalo 

-na základe prečítaného správne označil 
výpovede ľudí 

-informoval formou listu o negatívnych 
skúsenostiach pri renovácii bytu 

-vyjadril minulý dej pomocou perfekta, 
dokázal používať tvary osobných zámen, 
vedel priradiť správnu predložku 

 

Orientácia v meste 

 

 

13 Slovná zásoba 

Názvy budov, zariadení a služieb v meste, 
zaujímavosti Berlína 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Kde sa ľudia nachádzajú? Kam idú? 
Orientácia v meste. Okružná cesta po 
Berlíne 

Čítanie s porozumením 

Všetky cesty vedú do Berlína.  Berlín po 
30 rokoch. 

Písomný prejav 

Pozdrav z Berlína 

Gramatika 

Miestne predložky, predložky in, an, auf + 
budovy 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – rešpektovanie 
historických a sociálnych súvislostí 

- spoznávať svoju a iné kultúry 

 

 

-aktívne využil slovnú zásobu v komunikácii 
o vybavovaní a nakupovaní v meste 
a o pamätihodnostiach Berlína 

-vyrozumel, kde sú ľudia, čo robia, kam idú 
a získané informácie vedel podať  

-na základe prečítaného dokázal odpovedať 
na otázky 

-napísal priateľovi krátky pozdrav z Berlína 

 

-použil správne predložky v súvislosti 
s budovami, pochopil a správne využil 
miestne preložky 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  - vybrať a analyzovať informácie 

Text: Berlín po 30 rokoch 

-dokázal analyzovať informácie 

 

Nakupovanie, darčeky 

 

 

13 Slovná zásoba 

Predmety vhodné ako darček, SZ 
súvisiaca s blahoželaním 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Navrhovanie vhodných darčekov pre 
oslávencov 

Čítanie s porozumením 

Teraz som oveľa spokojnejší 

Písomný prejav 

Pozvanie na oslavu, blahoželanie 

Gramatika 

Skloňovanie osobných zámen, 
stupňovanie prídavných mien a prísloviek 

-doplnil si SZ a dokázal ju v komunikácii 
vhodne využiť  

-zachytil, čo ľudia navrhovali oslávencom 
ako darčeky, postrehol odôvodnenie a sám 
podobne tvoril iné návrhy 

-postrehol a našiel v texte hľadané 
informácie a dokázal s nimi ďalej pracovať 

 

-napísal pozvánku na oslavu, sformuloval 
blahoželania k rôznym príležitostiam 

- vedel použiť správne tvary osobných 
zámen, stupňovať prídavné mená 
a príslovky, vo vetách použiť vhodný stupeň 
a porovnávať 

 

Nemecky hovoriace 
krajiny 

 

 

14 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s krajinovedou a 
biografiou 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Biografie známych osobností, 
pozoruhodnosti krajín 

Čítanie s porozumením 

Texty o nemecky hovoriacich krajinách, 
Srdce Európy 

Písomný prejav 

Biografia osobnosti, pohľadnica z 
Nemecka 

Gramatika 

Radové číslovky, dátumy, letopočty, 
predložky s akuzatívom 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – akceptovať ľudí 
z iných kultúr s rozdielnym správaním 
a hodnotami  

-schopnosť komunikovať s príslušníkmi 
odlišných sociokultúrnych skupín 

Text: Nemecky hovoriace krajiny 

-dokázal pracovať s geografickými 
pojmami a kľúčovými  slovami 

Prierezová téma 

Enviromentálna výchova – hodnotiť 
vzťahy medzi človekom a jeho životným 
prostredím 

-spoznávať súvislosti medzi vývojom 
ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu 
v rôznych oblastiach sveta 

Text: Srdce Európy 

-zorientoval sa pomocou číselných údajov na 
mape a postrehol odlišnosti krajinných oblastí 

-využil slovnú zásobu pri práci 
s geografickými a biografickými informáciami 

-na základe počutého vedel priradiť údaje 
k osobnostiam a zistiť ich mená, dokázal 
porozprávať o nemecky hovoriacich 
krajinách 

-našiel hľadané informácie a vedel ich 
spracovať 

 

-dokázal napísať jednoduchý životopis 
zvolenej osobnosti, zoštylizoval list priateľovi 
pobytu v Nemecku 

-vedel vytvoriť a použiť radové číslovky 
v dátumoch, letopočty, vybral správnu 
predložku 

Tematický výchovno-vzdelávací plán je určený pre začiatočníkov.                        
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 Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň A2 -   fáza plynulého využívania 

základných komunikačných nástrojov. 

 

 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-súkromný list, úradné listy 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine  

-generačné vzťahy v rodine, problematika výchovy, darčeky  osaobné a neosobné 

 

Človek a spoločnosť– geografia 

-orientácia v meste, v Berlíne, nemecky hovoriace krajiny a ich kultúra 

 

Umenie a kultúra 

-mienkotvorné média, televízne relácie a programy 

 

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

278 

ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Nemecky hovoriace 
krajiny 
 

19 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s krajinovedou a 
biografiou 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Biografie známych osobností, 
pozoruhodnosti krajín 

Čítanie s porozumením 

Texty o nemecky hovoriacich krajinách, 
Srdce Európy 

Písomný prejav 

Biografia osobnosti, pohľadnica 
z Nemecka 

Gramatika 

Radové číslovky, dátumy, letopočty, 
predložky s akuzatívom: 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova -  akceptovanie 
ľudí z iných kultúr s rozdielnym správaním 
a hodnotami 

-schopnosť komunikovať s príslušníkmi 
odlišných sociokultúrnych skupín 

Text: Nemecky hovoriace krajiny 

-dokázal pracovať s geografickými 
pojmami a kľúčovými slovami 

Prierezová téma: 

Enviromentálna výchova – hodnotiť 
vzťahy medzi človekom a jeho životným 
prostredím 

- spoznávať súvislosti medzi vývojom 
ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu 
v rôznych oblastiach sveta  

Text: Srdce Európy 

-zorientoval sa pomocou číselných údajov 
na mape a postrehol odlišnosti krajinných 
oblastí 

-využil slovnú zásobu pri práci 
s geografickými a biografickými informáciami 

-na základe počutého vedel priradiť údaje 
k osobnostiam a zistiť ich mená, dokázal 
porozprávať o nemecky hovoriacich 
krajinách 

-našiel hľadané informácie a vedel ich 
spracovať 

 

-dokázal napísať jednoduchý životopis 
zvolenej osobnosti, zoštylizoval list priateľovi 
z pobytu v Nemecku 

-vedel vytvoriť a použiť radové číslovky 
v dátumoch, letopočty, vybral správnu 
predložku 

Výzor a osobnosť 
 

19 
Slovná zásoba 
Výzor, charakter, vlastnosti človeka, 
oblečenie 
Počúvanie s porozumením, rozprávanie 
Tri manželské páry. Opis a charakteristika 
priateľa. 
Čítanie s porozumením 
Žiadne peniaze pre pankáčov 
Písomný prejav 
Súkromný list 
Gramatika 
Skloňovanie prídavného mena pred 
podstatným menom, zámená tento, 
niektorý, každý, všetci 

-SZ vhodne využil pri opisoch 
a charakteristikách ľudí 

-na základe počutého správne doplnil 
chýbajúce údaje a priradil meno osoby 

-dokázal primerane opísať a charakterizovať 
svojho priateľa 

-v texte našiel hľadané informácie 

-napísal priateľovi do Nemecka list, v ktorom 
mu predstavuje svojho najlepšieho kamaráta 

-pochopil princíp skloňovania prídavného 
mena pred podstatným menom  a vedel ho 
aplikovať 

-rozlišoval významy zámen a správne ich 
skloňoval 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Škola, vzdelanie, 
zamestnanie 
 

19 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace so školou a povolaním 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Manfred Zehner. Petra Maurer. Moje 
vysnívané povolanie. Plány do 
budúcnosti. 

Čítanie s porozumením 

Ste spokojný so svojím zamestnaním? 
Mládež bez budúcnosti, Školský systém v 
Nemecku 

Písomný prejav 

Úradné listy 

Gramatika 

Préteritum modálnych slovies, vedľajšie 
vety 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – analyzovať 
fakty a problémy 

- vybrať si v súvislosti s potrebami iných 
a v spoločnosti ako celku, otvorenosť pri 
komunikácii 

-ústretový postoj k odlišnostiam –
porovnanie so Slovenskom 

Text: Školský systém v Nemecku 

-sformuloval svoje predstavy 
o študentskom živote 

 -v komunikácii využil novozískané pojmy 

 

-na základe vypočutého v texte opravil 
chybné informácie a zistil, čo je správne 

-porozprával o svojich plánoch do budúcnosti 
a o povolaní, ktoré by chcel vykonávať 

-po prečítaní textu doplnil do tabuľky správne 
údaje a priradil k sebe patriace časti viet 

-napísal svoj štrukturovaný životopis 
a sformuloval žiadosť o zamestnanie 

-používal správne tvary modálnych slovies 
v préterite, tvoril súvetia s vedľajšími vetami 

Televízia, zábava 
 

     19 Slovná zásoba 

Televízia, televízne relácie 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Rozhlasová poradňa. Texty piesní. Môj 
obľúbený film. 

Čítanie s porozumením 

Listy divákov. Pouliční umelci. 

Písomný prejav 

List diváka  

Gramatika 

Zvratné zámená, predložkové 
a bezpredložkové väzby, zámenné 
príslovky, konjunktív II. 

-aktívne používal získanú slovnú zásobu 

 

-správne priradil k sebe patriace vety, do 
textu dopísal chýbajúce slová, porozprával 
o svojom obľúbenom filme 

-odpovedal na otázky, usporiadal vety podľa 
správneho poradia 

-dokázal sformulovať list diváka s vyjadrením 
svojho názoru na televíznu reláciu 

-pochopil a správne používal nové javy z 
gramatiky 

Priemysel, práca, 
hospodárstvo 

18 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s automobilmi 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Nové autá. V autoservise. 
Čítanie s porozumením 
Ľudia, ktorých povolania sú späté s autom 
Písomný prejav 
Reklama 
Gramatika 
Skloňovanie stupňovaných prídavných 
mien, trpný rod 

-aktívne využil slovnú zásobu v komunikácii 
o autách a pri ich porovnávaní 

-zistil, o ktorých autách sa hovorí, určil, ktoré 
vety sú správne 

-dokázal pohotovo reagovať v modelovej 
situácii v autoservise 

-priradil povolania k textom 

-napísal krátky reklamný text na zvolenú 
značku auta 

- naučil sa skloňovať stupňované prídavné 
mená a používať trpný rod 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rodina a príbuzenské 
vzťahy 

19 Slovná zásoba 

Rodina, členovia rodiny, vzťahy 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Najskôr žiť, deti neskôr. Hádky v rodinách. 
Moja rodina. Čo sa mi páči a nepáči na 
ľuďoch. 

Čítanie s porozumením 

Tak je to každý večer. Päť generácií na 
jednom gauči. 

Písomný prejav 

Sloh na tému: Výchova kedysi a dnes 

Gramatika 

Neurčitok s zu a bez zu, vedľajšie vety 
s dass, als a wenn, préteritum 

-doplnil si SZ a využil ju v komunikácii 
o rodine a výchove 

-priradil správne údaje, našiel správne 
výpovede 

-predstavil svoju rodinu, v rozhovore vyjadril 
svoj názor na to, čo sa mu páči alebo nepáči 
na ľuďoch 

-na základe prečítaného odpovedal na 
otázky, priradil výpovede k menám osôb 
z textov 

-napísal krátku slohovú prácu s podporou 
predtým vypracovaného cvičenia v učebnici 

 

-osvojil si nové gramatické javy a správne ich 
používal  

 

Príroda a životné 
prostredie  

    

19 Slovná zásoba 

Počasie, poveternostné javy, ročné 
obdobia, flóra, fauna, ochrana 
životného prostredia 

Počúvanie s porozumením 

Predpoveď počasia 

Čítanie s porozumením 

Odpad robí radosť, odpad robí problémy 

Poznáte Nemecko? 

Písomný prejav 

Ochrana životného prostredia – titulky 
článkov 

 

Gramatika 

Vzťažné zámená, vedľajšie vety vzťažné 

Multikultúrna výchova – rozvíjať 
interkultúrne komunikačné schopnosti, 
hodnotiť produkty vlastnej kultúry a iných 
kultúr 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti –monologickou formou 
predniesť jasný a koherentný výklad, 
použiť argumentáciu na obhájenie 
vlastného postoja 

Enviromentálna výchova – podporovať 
vedomie individuálnej zodpovednosti za 
vzťah človeka k prostrediu ako 
spotrebiteľa a výrobcu 

 

 

 

- priradil správne aktivity typické pre ročné 
obdobia 

 

- porozumel predpovedi počasia 
z rozhlasu 

- rozumel textu s ekologickou témou 

- po prečítaní textu doplnil údaje 
o Nemecku 

- dokázal opísať javy nepriaznivé 
pre životné prostredie 

- použil argumentáciu na obhájenie 
vlastného postoja 

 

- vhodne použil poznatky o vzťažných vetách 

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán je určený pre pokročilých. 

 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň B2 – fáza primeraného využívania 

komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciach 
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MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-pozdravy, kontakty 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine  

-pozvanie na večeru 

 

Človek a príroda – ekológia 

-voľnočasové aktivity, automobilový priemysel 

 

Umenie a kultúra 

-bytová kultúra, vkus a nevkus 

 

Človek a spoločnosť – geografia, biológia 

- orientácia v meste, Berlín, zdravie a choroby 

 

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Príroda a životné 
prostredie  

    

14 Slovná zásoba 

Počasie, poveternostné javy, ročné 
obdobia, flóra, fauna, ochrana 
životného prostredia 

Počúvanie s porozumením 

Predpoveď počasia 

Čítanie s porozumením 

Odpad robí radosť, odpad robí problémy 

Poznáte Nemecko? 

Písomný prejav 

Ochrana životného prostredia – titulky 
článkov 

 

Gramatika 

Vzťažné zámená, vedľajšie vety vzťažné 

Multikultúrna výchova – rozvíjať 
interkultúrne komunikačné schopnosti, 
hodnotiť produkty vlastnej kultúry a iných 
kultúr 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti –monologickou formou 
predniesť jasný a koherentný výklad, 
použiť argumentáciu na obhájenie 
vlastného postoja 

Enviromentálna výchova – podporovať 
vedomie individuálnej zodpovednosti za 
vzťah človeka k prostrediu ako 
spotrebiteľa a výrobcu 

 

 

 

- priradil správne aktivity typické pre ročné 
obdobia 

 

- porozumel predpovedi počasia 
z rozhlasu 

- rozumel textu s ekologickou témou 

- po prečítaní textu doplnil údaje 
o Nemecku 

- dokázal opísať javy nepriaznivé 
pre životné prostredie 

- použil argumentáciu na obhájenie 
vlastného postoja 

 

- vhodne použil poznatky o vzťažných vetách 

Nemci v cudzine, 
cudzinci v Nemecku 
 

12 Slovná  zásoba 

Cestovanie, plánovanie cesty, pracovné 
podmienky v cudzine 

Počúvanie s porozumením 

Interview na letisku. Čo sa tu prihodilo? 
Vysťahovalci, prisťahovalci 

Čítanie s porozumením 

Práca v zahraničí 

Písomný prejav 

Cesta do púšte. Inzeráty 

Gramatika 

Zdvojené spojky, nepriame otázky, 
účelové vety 

Multikultúrna výchova – rozvoj 
tolerancie, rešpektu a prosociálneho 
správania a konania vo vzťahu ku 
kultúrnej odlišnosti, schopnosť vnímať 
problémy a hodnotiť rozhodnutia 
s ohľadom na skúsenosti s cieľom 
vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť 

-aktívne využil slovnú zásobu 

- porozprával o prípravách na cestu 
a o plánovaní cesty 

- pochopil dôvody ľudí, ktorí sa vysťahovali 
a prisťahovali do cudzej krajiny 

 

- využil informácie o pracovných 
príležitostiach z internetu 

 

-rešpektoval kultúrne odlišnosti a tradície 

 

- aplikoval gramatické znalosti pri 
argumentácii 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Správy a politika 
 

13 Slovná zásoba 

Rubriky v novinách a časopisoch, 
novinárska a politická terminológia 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Interview o zjednotení Nemecka 

Čítanie s porozumením 

Znovuzjednotenie Nemecka. 

Písomný prejav 

Zoradiť správne historické dátum 

Gramatika 

Slabé skloňovanie podst. mien mužského 
rodu, vedľajšie vety časové, predložkové 
väzby prídavných a podstatných mien: 

 

 

 

-aktívne využil slovnú zásobu 

-dokázal sa orientovať v printových médiách 

 

- využil znalosti o poslaní berlínskeho múru v 
minulosti 

  

-našiel v texte potrebné informácie a využil 
ich pri vyjadrení postojov 

-uvedomil si mienkotvorné poslanie médií 

 

-zvládol poznatky o gramatických javoch 
a aplikoval ich v komunikácii 

Starí ľudia 
 

13 Slovná zásoba 

Rodinní príslušníci, rodinné oslavy, 
generačné problémy, aktivity starých ľudí 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Zo života dôchodcov 

Čítanie s porozumením 

Starí a mladí pod jednou strechou. Železní 

Písomný prejav 

Program na celý týždeň v domove 
dôchodcov 

Gramatika 

Zvratné zámeno sich v datíve, recipročné 
zámeno sich 

 

-doplnil si SZ a dokázal ju v komunikácii 
vhodne využiť 

 

- rozumel informáciám, ktoré dôchodcovia 
uviedli o ich živote 

 

- prerozprával príbehy o láske, ktorá 
kvitne v každom veku 

- navrhol voľnočasové aktivity pre 
ľudí v domove dôchodcov 

  

- využil gramatické znalosti na podporu 
svojej jazykovej gramotnosti 

 

 

 

 

Čítať knihy 14 Slovná zásoba 

Lyrické výrazy, rýmy, literárne pojmy a 
výrazy 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Kniha a ja. Rozhovor so spisovateľkou 

Čítanie s porozumením 

Jesenné mlieko. Rýmová skladačka 

Písomný prejav 

Básne na témy – láska a príroda 

Gramatika 

Opakovanie slovosledu vo vetách 

 

 

 

 

-využil slovnú zásobu pri práci s literárnym 
textom 

 

- uvedomil si význam kultúrnej komunikácie 

 

-pochopil význam zastaraných slov 

 

- dokázal vytvoriť vlastné básne 

 

- využil poznatky z gramatiky a uplatnil ich pri 
prezentácii svojich citov 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán je určený pre začiatočníkov. 

 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň  

A2 –  fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov. 

 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-súkromný list, úradné listy 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine a v škole 

-generačné vzťahy v rodine, problematika výchovy 

 

Človek a príroda – ekológia 

-cestovanie 

 

Umenie a kultúra 

-mienkotvorné média, televízne relácie a programy, tlač 

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
5 hodín týždenne, spolu 165 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Príroda a životné 
prostredie                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Slovná zásoba 

Krajinné typy. Flóra, fauna. Počasie 

Počúvanie s porozumením 

Predpoveď počasia 

Čítanie s porozumením 

Odpad robí problémy 

Písomný prejav 

Sťažnosť na úrad životného prostredia 

Gramatika 

Vzťažné zámená, vzťažné vedľajšie vety 

 

Multikultúrna výchova – rozvíjať 

interkultúrne komunikačné 

schopnosti, hodnotiť produkty 

vlastnej kultúry a iných kultúr. 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti – monologickou formou 

predniesť jasný a koherentný výklad, 

použiť argumentáciu na obhájenie 

vlastného postoja. 

 

Enviromentálna výchova – 
podporovať vedomie individuálnej 

zodpovednosti za vzťah človeka 

k prostrediu ako spotrebiteľa 

a výrobcu. 

 

 

-dokázal na základe SZ opísať rôzne typy 
počasia 

 

- porozumel informáciám z rozhlasu 

 

- reprodukoval hlavné myšlienky 
z prečítaného textu 

 

- využil poznatky písomnej komunikácie 

 

-osvojil si gramatické štruktúry 

 

 

Nemci v cudzine, 
cudzinci v Nemecku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

Slovná zásoba 

Práca v zahraničí, vysťahovalci, 
prisťahovalci 

Počúvanie s porozumením 

Interview na letisku vo Frankfurte  

Čítanie s porozumením 

Pracovný život dobrý, rodinný zlý 

Písomný prejav 

Práca v zahraničí – súkromný list  

Gramatika 

Nepriame otázky               

 

 

 

 

 

 

-SZ vhodne použil pri rozprávaní o nemecky 
hovoriacich krajinách 

- porozumel počutému textu a správne 
doplnil informácie 

 

- dedukoval význam slov z kontextu 

- uplatnil v praxi poznatky písomnej 
komunikácie 

- využil poznatky o vedľajších vetách 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
 

Multikultúrna výchova – rozvoj 

tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnosti, schopnosť 

vnímať problémy a hodnotiť 

rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti 

s cieľom vybudovať spravodlivejšiu 

budúcnosť. 

 

Správy a politika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Slovná zásoba 

Rozdelenie médií, noviny, PC 

Počúvanie s porozumením 

Interview 

Čítanie s porozumením 

Z tlače, Správy z masmédií 

Písomný prejav 

Správa do novín 

Gramatika 

Predložkové väzby prídavných 
a podstatných mien 

- rozšíril si SZ a použil ju pri rozprávaní 
o masovokomunikačných prostriedkoch 

- reagoval na výpovede ľudí 

 

- vyjadril záujem o správy z tlače, získal 
a podal informácie 

 

- pripravil si samostatne správu do novín 

 

- prakticky aplikoval gramatické učivo 

Starí ľudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Slovná zásoba 

Medzigeneračné vzťahy, spolužitie 

Počúvanie s porozumením 

Zo života dôchodcov 

Čítanie s porozumením 

Železní 

Písomný prejav 

Ľúbostný príbeh 

Gramatika 

Zvratné zámeno sich 

Ľudské telo – zdravotné problémy 

-získanú SZ využil pri vyjadrovaní sa 
o medziľudských vzťahoch 

- vyjadril sympatie k aktérom dialógov 

 

- opísal charaktery jednotlivých osôb 

 

- pripravil si koncept podľa série obrázkov 

 

-doplnil vhodne sich do cvičení 

- popísal časti tela 

- pomenoval príznaky chorôb, dal rady 

Čítať knihy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Slovná zásoba 

Typy literatúry, žánre, obľúbení autori 

Počúvanie s porozumením 

Demonštrácia kníh 

Čítanie s porozumením 

Jesenné mlieko 

Písomný prejav 

Rýmová skladačka 

Slovensko a jeho kultúra 

Voľný čas a voľnočasové aktivity 

- novú SZ využil pri opise obľúbenej knihy 

 

- zúčastnil sa na diskusii o literatúre 

- zvládol textovú štruktúru 

 

- prejavil záujem o vytvorenie básní na rôzne 
témy 

- uistil sa, že bol pochopený pri opise krajiny 

- predstavil svoje záľuby / cestovanie, 
literatúra/ 

 

 

Predstavovanie sa, 
spôsoby zdravenia 

 

 

 

23 

 

 

Slovná zásoba 

Zvyky a obyčaje, rituály zdravenia 

Počúvanie s porozumením 

 

 

 

- využil osvojenú SZ pri komunikácii 

- použil argumentáciu na vytvorenie 
vlastného názoru 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Rádioreportáž 

Čítanie s porozumením 

Päť otázok cestuje okolo sveta 

Písomný prejav 

Predstavenie sa pomocou domovskej 
stránky 

Gramatika 

Zvratné a recipročné zámeno sich 

Komunikácia v rôznych životných 
situáciách 

- dokázal správne začleniť informácie 

 

- predstavil svoju osobu, záľuby, vkus 

 

- vydedukoval pravidlo použitia gramatického 
javu 

- nadviazal kontakt v súlade s komunikačnou 
situáciou 

 

Miesta, bývanie 

 

 

 

 

 

 

19 Slovná zásoba 

Bývanie v meste a na vidieku, výhody 
a nevýhody 

Počúvanie s porozumením 

Rozhovor 

Čítanie s porozumením 

Kto kde rád býva? 

Písomný prejav 

Opis rodičovského domu 

Gramatika 

Zmeny v meste, návrhy v trpnom rode 

-vhodne použil SZ pri zostavovaní inzerátov 
a pri odpovedi na ne 

- vypočul si prejav a podal informáciu 

 

- vybral správne z ponúkaných možností 

 

- opísal rodičovský dom a svoju izbu 

 

- použil vhodne gramatické štruktúry viet 

Šport a fitness 

 

 

 

 

 

 

23 Slovná zásoba 

Druhy športov, voľnočasová aktivita 

Počúvanie s porozumením 

Interview so športovou redaktorkou 

Čítanie s porozumením 

Extrémisti 

Písomný prejav 

Šport prináša radosť – článok 

Gramatika 

Predložky času 

-vyjadril na základe novej SZ svoj postoj 
k športu 

- vyjadril záujem o to, čo niekto rozpráva 

 

- porozumel textu o zvláštnych športoch 

 

- vyjadril schopnosť vykonať nejakú činnosť 

 

- vedel aplikovať nové gramatické učivo v 
praxi 

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán je určený pre pokročilých.. 

 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň  

B2 –  fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciach 

 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-súkromný list, úradné listy 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine a v škole 

-generačné vzťahy v rodine, problematika výchovy 
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Človek a príroda – ekológia 

-cestovanie 

 

Umenie a kultúra 

-mienkotvorné média, televízne relácie a programy, tlač 

 

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
2 hodín týždenne, spolu 60 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Príroda a životné 
prostredie  

    

12 Slovná zásoba 

Počasie, poveternostné javy, ročné 
obdobia, flóra, fauna, ochrana 
životného prostredia 

Počúvanie s porozumením 

Predpoveď počasia 

Čítanie s porozumením 

Odpad robí radosť, odpad robí problémy 

Poznáte Nemecko? 

Písomný prejav 

Ochrana životného prostredia – titulky 
článkov 

 

Gramatika 

Vzťažné zámená, vedľajšie vety vzťažné 

Multikultúrna výchova – rozvíjať 
interkultúrne komunikačné schopnosti, 
hodnotiť produkty vlastnej kultúry a iných 
kultúr 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti –monologickou formou 
predniesť jasný a koherentný výklad, 
použiť argumentáciu na obhájenie 
vlastného postoja 

Enviromentálna výchova – podporovať 
vedomie individuálnej zodpovednosti za 
vzťah človeka k prostrediu ako 
spotrebiteľa a výrobcu 

 

- priradil správne aktivity typické pre ročné 
obdobia 

 

- porozumel predpovedi počasia 
z rozhlasu 

- rozumel textu s ekologickou témou 

- po prečítaní textu doplnil údaje 
o Nemecku 

- dokázal opísať javy nepriaznivé 
pre životné prostredie 

- použil argumentáciu na obhájenie 
vlastného postoja 

 

- vhodne použil poznatky o vzťažných vetách 

Nemci v cudzine, 
cudzinci v Nemecku 
 

12 Slovná  zásoba 

Cestovanie, plánovanie cesty, pracovné 
podmienky v cudzine 

Počúvanie s porozumením 

Interview na letisku. Čo sa tu prihodilo? 
Vysťahovalci, prisťahovalci 

 

Čítanie s porozumením 

Práca v zahraničí 

Písomný prejav 

Cesta do púšte. Inzeráty 

Gramatika 

Zdvojené spojky, nepriame otázky, 
účelové vety 

Multikultúrna výchova – rozvoj 
tolerancie, rešpektu a prosociálneho 
správania a konania vo vzťahu ku 
kultúrnej odlišnosti, schopnosť vnímať 
problémy a hodnotiť rozhodnutia 
s ohľadom na skúsenosti s cieľom 
vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť 

 

-aktívne využil slovnú zásobu 

- porozprával o prípravách na cestu 
a o plánovaní cesty 

- pochopil dôvody ľudí, ktorí sa vysťahovali 
a prisťahovali do cudzej krajiny 

 

- využil informácie o pracovných 
príležitostiach z internetu 

 

-rešpektoval kultúrne odlišnosti a tradície 

 

- aplikoval gramatické znalosti pri 
argumentácii 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Správy a politika 
 

13 Slovná zásoba 

Rubriky v novinách a časopisoch, 
novinárska a politická terminológia 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Interview o zjednotení Nemecka 

Čítanie s porozumením 

Znovuzjednotenie Nemecka. 

Písomný prejav 

Zoradiť správne historické dátum 

Gramatika 

Slabé skloňovanie podst. mien mužského 
rodu, vedľajšie vety časové, predložkové 
väzby prídavných a podstatných mien: 

-aktívne využil slovnú zásobu 

-dokázal sa orientovať v printových médiách 

 

- využil znalosti o poslaní berlínskeho múru v 
minulosti 

  

-našiel v texte potrebné informácie a využil 
ich pri vyjadrení postojov 

-uvedomil si mienkotvorné poslanie médií 

 

-zvládol poznatky o gramatických javoch 
a aplikoval ich v komunikácii 

Starí ľudia 
 

12 Slovná zásoba 

Rodinní príslušníci, rodinné oslavy, 
generačné problémy, aktivity starých ľudí 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Zo života dôchodcov 

Čítanie s porozumením 

Starí a mladí pod jednou strechou. Železní 

Písomný prejav 

Program na celý týždeň v domove 
dôchodcov 

Gramatika 

Zvratné zámeno sich v datíve, recipročné 
zámeno sich 

-doplnil si SZ a dokázal ju v komunikácii 
vhodne využiť 

 

- rozumel informáciám, ktoré dôchodcovia 
uviedli o ich živote 

 

- prerozprával príbehy o láske, ktorá 
kvitne v každom veku 

- navrhol voľnočasové aktivity pre 
ľudí v domove dôchodcov 

  

- využil gramatické znalosti na podporu 
svojej jazykovej gramotnosti 

Čítať knihy 11 Slovná zásoba 

Lyrické výrazy, rýmy, literárne pojmy a 
výrazy 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Kniha a ja. Rozhovor so spisovateľkou 

Čítanie s porozumením 

Jesenné mlieko. Rýmová skladačka 

Písomný prejav 

Básne na témy – láska a príroda 

Gramatika 

Opakovanie slovosledu vo vetách 

-využil slovnú zásobu pri práci s literárnym 
textom 

 

- uvedomil si význam kultúrnej komunikácie 

 

-pochopil význam zastaraných slov 

 

- dokázal vytvoriť vlastné básne 

 

- využil poznatky z gramatiky a uplatnil ich pri 
prezentácii svojich citov 

 

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. 

 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň  

A2 –  fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-súkromný list, úradné listy 
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Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v spolužití s cudzincami 

-generačné vzťahy v rodine 

 

Človek a príroda – ekológia 

-ochrana životného prostredia 

 

Umenie a kultúra 

-mienkotvorné média, televízne relácie a programy, literatúra 

 

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
2 hodín týždenne, spolu 60 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Druhy povolaní                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Slovná zásoba 

Povolania ľudí 

Posluch s porozumením 

Aké povolania majú títo ľudia? 

Čítanie s porozumením 

Počítačové hry na pracovisku 

Písomný prejav 

Odpovede na inzeráty 

Gramatika 

Konjunktív II 

SZ využil v reálnom živote 

-dedukoval význam slov z kontextu 

-využil informácie o pracovných 
príležitostiach 

- 

zvládol nácvik písomnej komunikácie 

 

 

 

- dokázal aplikovať gramatické znalosti 

Škola a učenie                  

 

 

 

 

 

 

 

13         Slovná zásoba   

Vyučovacie predmety, organizácia šk. 
roka 

Posluch s porozumením 

Hlas z minulosti 

Čítanie s porozumením 

Dvaja učitelia 

Písomný prejav 

Pozvánka na triedne stretnutie 

Gramatika 

Pluskvamperfektum                         

-pomenoval činnosti súvisiace so školou 

 -porozumel textu na základe lexikálnych   
a gramatických prostriedkov 

- 

vedel rozprávať o minulých udalostiach  

v škole 

 

 

 

-využil gramatické javy pri písaní pozvánky 

 

Nakupovanie, 
obchody 

 

 

 

 

 

 

12 Slovná zásoba 

Typy obchodov, platba, sortiment 

Posluch s porozumením 

Čo tu dostanete? 

Čítanie s porozumením 

Titulky k obrázkom 

Písomný prejav 

Vytvorte reklamné slogany 

Gramatika 

Stupňovanie prísloviek - nepravidelné 

-získal SZ v oblasti nakupovania a platenia 

-začlenil správne informácie o obchode 
a predaji 

-upevnil techniku efektívného čítania 

- 

-spracoval informácie v textovej i grafickej 
podobe 

 

 

-nadobudol schopnosť rozlišovať  

nepravidelnosť v stupňovaní prísloviek 

Média, činnosti 
počítača 

 

12 
Slovná zásoba 
Rozdelenie médií, časti počítača, funkcie 
Posluch s porozumením 
Telefónny záznamník 
Čítanie s porozumením 
Ktoré nadpisy sú vhodné ku ktorému 
textu? 
Písomný prejav 
Správa do novín 
Gramatika 

Spojky – ob, dass, weil, denn 

 

 

 

-pomocou osvojenej SZ vyjadril myšlienky 
a postoje 

-porozumel počutému textu a pochopil jeho 
význam 

-bol otvorený kultúrnej rôznorodosti 

-začlenil správne informácie do printových 
médií 

-gramatickými znalosťami potvrdil svoju 
jazykovú gramotnosť 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Cestovanie    
12 Slovná zásoba 

Dôvody cestovania, dopravné prostriedky 

Posluch s porozumením 

Interview s psychológom 

Čítanie s porozumením 

Cesty snov v Nemecku 

Písomný prejav 

List z dovolenky 

Gramatika 
Trpný rod perfek 

-uplatnil získanú SZ k danej problematike 

-vyjadril predstavu o svojej ceste do 
zahraničia 

 

-uvedomil si význam kultúrnej komunikácie 

 

-formuloval argumenty na obhájenie svojich 
názorov 

 

-nadobudol schopnosť prerozprávať minulý 
dej 

 

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. 

 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň  

A2 –  fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov. 

 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-súkromný list, úradné listy, inzeráty 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov na pracovisku 

 

 

Človek a príroda – ekológia 

-cestovanie 

 

Umenie a kultúra 

-mienkotvorné média, televízne relácie a programy, tlač 

 

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor, PC 

Pomôcky 
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internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : Nemecký jazyk – 2 hodiny 2 hodiny týždenne 66 hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prvé kontakty 13 Slovná zásoba  

 

 

 Abeceda, číslovky, údaje o osobách, 
názvy štátov 

Posluch s porozumením, 
rozprávanie   

Ľudia sa predstavujú, Adresy  

Čítanie s porozumením 

Ľudia, ľudia   Kto som? 

Písomný prejav 

Krátke texty 

Gramatika 

Oznamovacie vety, časovanie 
slovies v prítomnom čase, slovosled 

-zvládol základnú slovnú zásobu 

-zachytil adresu na pohľadnicu 

-dokázal sa pozdraviť, predstaviť, reagovať 

-doplnil údaje o osobách do tabuľky 

-zvládol textovú štruktúru 

-pochopil gramatické princípy a odlišnosti 
cudzieho a materinského jazyka 

-nadviazal kontakt v súlade s komunikačnou 
situáciou 

Predmety v dome 
a v domácnosti 

 

 

13 Slovná zásoba 

Čísla do 1000, predmety v dome 
a v domácnosti 

Posluch s porozumením, 
rozprávanie 

Dražba predmetov 

Čítanie s porozumením 

Kuchyne Badenia, Všetko celkom 
moderné 

Písomný prejav 

Dve osoby, dve kuchyne 

Gramatika 

Členy určité, neurčité, zápor, 
množné číslo podstatných mien, 
privlastňovacie zámená  

-slovnú zásobu vhodne využil pri opisoch 

-identifikoval a klasifikoval predmety 

-zachytil číselné údaje 

-vymenoval a opísal predmety a ich vlastnosti 

-postrehol rozdiely medzi modernou a starou 
kuchyňou 

-pochopil tvorenie množ. čísla na vhodných 
príkladoch 

-správne priradil privlastňovacie zámená daným 
osobám 

-vybral z ponúknutých možností, vyjadril svoj 
názor 

Jedlo a pitie 

 

13 Slovná zásoba 

Jedlá a nápoje, potraviny, 
reštaurácia 

Posluch s porozumením, 
rozprávanie 

V reštaurácii – objednanie, platenie, 
pozvanie na obed, rozhovor pri stole 

Čítanie s porozumením 

-slovnú zásobu využil v reálnom živote 

-vyjadril želanie, pochválil jedlo 

-dal najavo nespokojnosť 

-navrhol vlastný jedálny lístok 

-zostavil zoznam potravín, ktoré treba kúpiť 

  Jedálny lístok  Náročný hosť 

Písomný prejav 

Nákupný lístok 

Gramatika 

4. pád podstatných mien, slovesá so 
zmenou kmeňovej samohlásky, 
modálne sloveso mochten 

 

 

 

 

-správne použil jednotky množstva 

-modálne sloveso využil na vyjadrenie zdvorilosti 

-ponúkol a reagoval na ponuku 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Voľný čas 14 
Slovná zásoba 
Aktivity voľného času, záujmy, 
návšteva kultúrnych podujatí 
Posluch s porozumením, 
rozprávanie 
Koľko je hodín? Voľný čas a práca 
Čítanie s porozumením 
Vitajte na palube , Voľný večer, 
Čítajte pohľadnicu 
Písomný prejav 
Text na pohľadnicu 
Gramatika 
Modálne slovesá, časové údaje, 
slovesá s odlučiteľnými predponami 
Prierezová téma: 
Tvorba projektu a prezentačné 
schopnosti –realizácia 
komunikačného kontextu formou 
monológu s použitím bežných 
formulácií 
-rozvoj kompetencie poznať sám 
seba a svoje schopnosti 
Text: Voľný čas a práca 
-rozumel rozhovoru mladých ľudí 
a dokázal vyjadriť svoj názor 

-využil pri komunikácii slovesá z oblasti športu, 
cestovania a kultúry 

-pri kontrole porozumenia reagoval na časové 
údaje 

-rozlíšil pracovné a voľnočasové činnosti v rámci 
režimu dňa 

-rozoznal kategórie činností 

-dokázal opísať a sformulovať text 

-informoval o svojom prázdninovom pobyte 

-vyjadril čo sa smie a čo nie 

-zorientoval sa v čase – určovanie času 

-predstavil svoje záľuby a svoj vkus, vyjadril vôľu 
a schopnosť 

 

Bývanie 13 
Slovná zásoba 
Bytové priestory, nábytok, byt, dom, 
poloha, vybavenie 
Posluch s porozumením, 
rozprávanie 
Nákupy – vybavenie bytu –nábytok  
Dialógy 
Čítanie s porozumením 
Trh bytov, inzeráty  Spory v dome  
Dovolenka v hoteli 
Písomný prejav 
Napísať text na pohľadnicu – 
informácie o bývaní 
Gramatika 
Predložky in , an, auf  , ukazovacie 
zámená 

-využil slovnú zásobu pri práci s inzerátmi 

-opísal byt, vybral z ponúknutých kusov nábytku 
a umiestnil ich do jednotlivých miestností 

-poukázal na dobré i zlé susedské vzťahy 
z vlastného pozorovania 

-vyjadril spokojnosť i nespokojnosť s bývaním 

-správne použil predložky pri priestorovej 
orientácii 

-stanovil a prijal pravidlá 

 
 

Po skončení štúdia dosiahne žiak úroveň A2 –fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov. 

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova 

-voľnočasové aktivity 

 

Človek a príroda – biológia 

-zásady správnej výživy 

 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-etika všedného dňa 

 

Umenie a kultúra 

- bývanie a vkus, bytová kultúra 

 
 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

 

 

Didaktická technika 
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CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy  nadobudnuté v rámci projektu Moderná škola 

26110130272 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : Nemecký jazyk  
4 hodiny týždenne, spolu 132 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Prvé kontakty 17 Abeceda, číslovky, údaje o osobách, názvy štátov 

Posluch s porozumením, rozprávanie   

Ľudia sa predstavujú, Adresy  

Čítanie s porozumením 

Ľudia, ľudia   Kto som? 

Písomný prejav 

Krátke texty 

Gramatika 

Oznamovacie vety, časovanie slovies v prítomnom čase, slovosled 

-zvládol základnú 
slovnú zásobu 

-zachytil adresu na 
pohľadnicu 

-dokázal sa 
pozdraviť, 
predstaviť, 
reagovať 

-doplnil údaje 
o osobách do 
tabuľky 

-zvládol textovú 
štruktúru 

-pochopil 
gramatické 
princípy 
a odlišnosti 
cudzieho 
a materinského 
jazyka 

-nadviazal kontakt 
v súlade 
s komunikačnou 
situáciou 

Predmety v dome a v 
domácnosti 

17 Slovná zásoba 

Čísla do 1000, predmety v dome a v domácnosti 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Dražba predmetov 

Čítanie s porozumením 

Kuchyne Badenia, Všetko celkom moderné 

Písomný prejav 

Dve osoby, dve kuchyne 

Gramatika 

Členy určité, neurčité, zápor, množné číslo podstatných mien, 
privlastňovacie zámená  

-slovnú zásobu 
vhodne využil pri 
opisoch 

-identifikoval 
a klasifikoval 
predmety 

-zachytil číselné 
údaje 

-vymenoval 
a opísal predmety 
a ich vlastnosti 

-postrehol rozdiely 
medzi modernou 
a starou kuchyňou 

-pochopil tvorenie 
množ. čísla na 
vhodných 
príkladoch 

-správne priradil 
privlastňovacie 
zámená daným 
osobám 

-vybral 
z ponúknutých 
možností, vyjadril 
svoj názor 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Jedlo a pitie 17 Slovná zásoba 

Jedlá a nápoje, potraviny, reštaurácia 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

V reštaurácii – objednanie, platenie, pozvanie na obed, rozhovor 
pri stole 

Čítanie s porozumením 

Jedálny lístok  Náročný hosť 

Písomný prejav 

Nákupný lístok 

Gramatika 

4. pád podstatných mien, slovesá so zmenou kmeňovej 
samohlásky, modálne sloveso mochten 

-slovnú zásobu 
využil v reálnom 
živote 

-vyjadril želanie, 
pochválil jedlo 

-dal najavo 
nespokojnosť 

-navrhol vlastný 
jedálny lístok 

-zostavil zoznam 
potravín, ktoré 
treba kúpiť 

-správne použil 
jednotky množstva 

-modálne sloveso 
využil na 
vyjadrenie 
zdvorilosti 

Voľný čas 17 Slovná zásoba 

Aktivity voľného času, záujmy, návšteva kultúrnych podujatí 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Koľko je hodín? Voľný čas a práca 

Čítanie s porozumením 

Vitajte na palube , Voľný večer, Čítajte pohľadnicu 

Písomný prejav 

Text na pohľadnicu 

Gramatika 

Modálne slovesá, časové údaje, slovesá s odlučiteľnými 
predponami 

sám seba a svoje schopnosti 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti –realizácia 
komunikačného kontextu formou monológu s použitím bežných 
formulácií 

- rozvoj kompetencie poznať sám seba a svoje schopnosti 

-využil pri 
komunikácii 
slovesá z oblasti 
športu, cestovania 
a kultúry 

-pri kontrole 
porozumenia 
reagoval na 
časové údaje 

-rozlíšil pracovné 
a voľnočasové 
činnosti v rámci 
režimu dňa 

-rozoznal 
kategórie činností 

-dokázal opísať 
a sformulovať text 

-informoval 
o svojom 
prázdninovom 
pobyte 

-vyjadril čo sa 
smie a čo nie 

-zorientoval sa 
v čase – určovanie 
času 

-predstavil svoje 
záľuby a svoj 
vkus, vyjadril svoju 
vôľu a schopnosť 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Bývanie 16 Slovná zásoba 

Bytové priestory, nábytok, byt, dom, poloha, vybavenie 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Nákupy – vybavenie bytu –nábytok  Dialógy 

Čítanie s porozumením 

Trh bytov, inzeráty  Spory v dome  Dovolenka v hoteli 

Písomný prejav 

Napísať text na pohľadnicu – informácie o bývaní 

Gramatika 

Predložky in , an, auf  , ukazovacie zámená 

 

 

-využil slovnú 
zásobu pri práci 
s inzerátmi 

-opísal byt, vybral 
z ponúknutých 
kusov nábytku 
a umiestnil ich do 
jednotlivých 
miestností 

-poukázal na 
dobré i zlé 
susedské vzťahy 
z vlastného 
pozorovania 

-vyjadril 
spokojnosť 
i nespokojnosť 
s bývaním 

-správne použil 
predložky pri 
priestorovej 
orientácii 

 

Choroby 16 Slovná zásoba 

Časti tela, choroby, bolesti, lieky 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Dilalógy  U lekára  Tri príbehy – úrazy 

Čítanie s porozumením 

Ordinačné hodiny  Poruchy spánku  Vzdelaný pacient 

Písomný prejav 

Problémy so zdravím  Napíšte dialóg 

Gramatika 

Rozkazovací spôsob, perfektum, modálne slovesá 

 

-doplnil si pojmy 
potrebné pri 
komunikácii 
s lekárom 

-opísal svoj 
nešťastný deň 

-priradil k otázkam 
odpovede 

-vytvoril dialóg 
s priateľom 
o zdravotných 
problémoch 

-pochopil a využil 
tvorenie minulého 
času 

-dokázal 
prerozprávať 
príbeh 

-vypočul a podal 
informáciu, vybral 
z možností 

Všedný deň 16 Slovná  zásoba 

Aktivity všedného dňa, dni v týždni, názvy mesiacov 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Pondelňajšie ráno v úrade  Čo sa stalo? 

Čítanie s porozumením 

Súkromný list 

Písomný prejav 

Napísať súkromný list 

Gramatika 

Osobné zámená vo 4. páde, predložky so 4. pádom, perfektum 
všetkých typov slovies 

-aktívne využil 
slovnú zásobu 

-podal správu, 
upozornil na 
skutočnosti 

-prerozprával čo 
sa stalo 

-na základe 
prečítaného 
správne označil 
výpovede ľudí 

-informoval formou 
listu o negatívnych 
skúsenostiach pri 
renovácii bytu 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

   -vyjadril minulý dej 
pomocou perfekta 

-reagoval na 
príbeh, udalosť 

 

Názvy budov v meste 16 Slovná zásoba 

Úrady, inštitúcie, obchodné zariadenia 

Posluch s porozumením, rozprávanie 

Kde sa ľudia nachádzajú? Kam idú? 

Pán Kern vybavuje 

Orientácia v meste 

Čítanie s porozumením 

Všetky cestu vedú do Berlína 

Berlín po 30 rokoch 

Písomný prejav 

Opis mesta, v ktorom študujem 

Gramatika 

Miestne predložky s datívom a akuzatívom 

Multikultúrna výchova – analyzovať fakty a problémy 

- vybrať si v súvislosti s potrebami iných a v spoločnosti ako celku,  

otvorenosť pri komunikácii 

-ústretový postoj k odlišnostiam –porovnanie so Slovenskom 

 

 

- aktívne využil 
slovnú zásobu 

 

- na základe 
počutého správne 
vypracoval zadané 
úlohy 

- podal informáciu 
kde sa v meste 
nachádza 
konkrétna budova, 
zariadenie 

- podal informáciu 
o hlavnom meste 
Nemecka 

- opísal priateľovi 
mesto, v ktorom 
navštevuje 
gymnázium 

- správne  použil 
miestne predložky 

-začal a ukončil 
rozhovor, podal 
informáciu 
a požiadal o ňu 

   

 

 

 

 

Žiaci s 4 
hodinovou 
dotáciou dosiahnu 
po ukončení štúdia 
úroveň B2 

 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň B2 – fáza primeraného využívania 

komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciách. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

Zdravie a pohyb – telesná výchova 

-voľnočasové aktivity 

 

Človek a príroda – biológia 

-zásady správnej výživy 

-prevencia pred chorobami 

 

Človek a spoločnosť – geografia 

-orientácia v meste 
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Človek a hodnoty – etická výchova 

-etika všedného dňa 

 

Umenie a kultúra 

- bývanie a vkus, bytová kultúra 

 

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy  nadobudnuté v rámci projektu Moderná škola 

26110130272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

303 

ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Choroby 13 Slovná zásoba 

Časti tela, choroby, bolesti, lieky 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Dialógy  U lekára  Tri príbehy – úrazy 

Čítanie s porozumením 

Ordinačné hodiny  Poruchy spánku  Vzdelaný pacient 

Písomný prejav 

Problémy so zdravím  Napíšte dialóg 

Gramatika 

Rozkazovací spôsob, perfektum, modálne slovesá 

 

-doplnil si pojmy 
potrebné pri 
komunikácii 
s lekárom 

-opísal svoj 
nešťastný deň 

-priradil 
k otázkam 
odpovede 

-začal, udržiaval 
a ukončil 
telefonický 
rozhovor 

-vytvoril dialóg 
s priateľom 
o zdravotných 
problémoch 

-pochopil 
a využil tvorenie 
minulého času 

-dokázal 
prerozprávať 
príbeh 

-tvoril 
rozkazovací 
spôsob, vedel 
vhodne použiť 
modálne slovesá 

Všedný deň 13 Slovná  zásoba 

Aktivity všedného dňa, dni v týždni, názvy mesiacov 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Pondelňajšie ráno v úrade  Čo sa stalo? 

Čítanie s porozumením 

Súkromný list 

Písomný prejav 

Napísať súkromný list 

Gramatika 

Osobné zámená vo 4. páde, predložky so 4. pádom, perfektum 
všetkých typov slovies 

-aktívne využil 
slovnú zásobu 

-podal správu, 
upozornil na 
skutočnosti 

-prerozprával čo 
sa stalo 

-reagoval na 
príbeh a udalosť 

-na základe 
prečítaného 
správne označil 
výpovede ľudí 

-informoval 
formou listu 
o negatívnych 
skúsenostiach 
pri renovácii 
bytu 

-vyjadril minulý 
dej pomocou 
perfekta, 
dokázal 
používať tvary 
osobných 
zámen, vedel 
priradiť správnu 
predložku 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Orientácia v meste 12 Slovná zásoba 

Názvy budov, zariadení a služieb v meste, zaujímavosti Berlína 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Kde sa ľudia nachádzajú? Kam idú? Orientácia v meste. Okružná 
cesta po Berlíne 

Čítanie s porozumením 

Všetky cesty vedú do Berlína.  Berlín po 30 rokoch. 

Písomný prejav 

Pozdrav z Berlína 

Gramatika 

Miestne predložky, predložky in, an, auf + budovy 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – rešpektovanie historických a sociálnych 
súvislostí 

- spoznávať svoju a iné kultúry 

- vybrať a analyzovať informácie 

Text: Berlín po 30 rokoch 

-dokázal analyzovať informácie 

-aktívne využil 
slovnú zásobu 
v komunikácii 
o vybavovaní 
a nakupovaní 
v meste 
a o pamätihodno
stiach Berlína 

-vyrozumel, kde 
sú ľudia, čo 
robia, kam idú 
a získané 
informácie vedel 
podať  

-na základe 
prečítaného 
dokázal 
odpovedať na 
otázky 

-napísal 
priateľovi krátky 
pozdrav 
z Berlína 

-začal a ukončil 
konverzáciu, 
podal informáciu 
a požiadal o ňu 

-použil správne 
predložky 
v súvislosti 
s budovami, 
pochopil 
a správne využil 
miestne preložky 

Nakupovanie, darčeky 11 Slovná zásoba 

Predmety vhodné ako darček, SZ súvisiaca s blahoželaním 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Navrhovanie vhodných darčekov pre oslávencov 

Čítanie s porozumením 

Teraz som oveľa spokojnejší 

Písomný prejav 

Pozvanie na oslavu, blahoželanie 

Gramatika 

Skloňovanie osobných zámen, stupňovanie prídavných mien a 
prísloviek 

 

-doplnil si SZ 
a dokázal ju 
v komunikácii 
vhodne využiť  

-zachytil, čo 
ľudia navrhovali 
oslávencom ako 
darčeky, 
postrehol 
odôvodnenie 
a sám podobne 
tvoril iné návrhy 

-vybral 
z ponúknutých 
možností 

-postrehol 
a našiel v texte 
hľadané 
informácie 
a dokázal s nimi 
ďalej pracovať 

 

-napísal 
pozvánku na 
oslavu, 
sformuloval 
blahoželania 
k rôznym 
príležitostiam 

- vedel použiť 
správne tvary 
osobných  



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

305 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

   zámen, 
stupňovať 
prídavné mená 
a príslovky, vo 
vetách použiť 
vhodný stupeň a 
porovnávať 

Nemecky hovoriace krajiny 17 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s krajinovedou a biografiou 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Biografie známych osobností, pozoruhodnosti krajín 

Čítanie s porozumením 

Texty o nemecky hovoriacich krajinách, Srdce Európy 

Písomný prejav 

Biografia osobnosti, pohľadnica z Nemecka 

Gramatika 

Radové číslovky, dátumy, letopočty, predložky s akuzatívom 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – akceptovať ľudí z iných kultúr 
s rozdielnym správaním a hodnotami  

-schopnosť komunikovať s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych 
skupín 

Text: Nemecky hovoriace krajiny 

-dokázal pracovať s geografickými pojmami a kľúčovými  slovami 

Prierezová téma 

Enviromentálna výchova – hodnotiť vzťahy medzi človekom 
a jeho životným prostredím 

-spoznávať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom 
k prostrediu v rôznych oblastiach sveta 

Text: Srdce Európy 

-zorientoval sa pomocou číselných údajov na mape a postrehol 
odlišnosti krajinných oblastí 

-využil slovnú 
zásobu pri práci 
s geografickými 
a biografickými 
informáciami 

-na základe 
počutého vedel 
priradiť údaje 
k osobnostiam 
a zistiť ich 
mená, dokázal 
porozprávať 
o nemecky 
hovoriacich 
krajinách 

-našiel hľadané 
informácie 
a vedel ich 
spracovať 

-uistil sa, či bol 
porozumený 

 

-dokázal napísať 
jednoduchý 
životopis 
zvolenej 
osobnosti, 
zoštylizoval list 
priateľovi pobytu 
v Nemecku 

-vedel vytvoriť 
a použiť radové 
číslovky 
v dátumoch, 
letopočty, vybral 
správnu 
predložku 

 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň A2 – počiatočná fáza využívania 

základných komunikačných nástrojov 

                                                                                               

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-súkromný list, úradné listy 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine  

-generačné vzťahy v rodine, problematika výchovy 

 

Človek a príroda – biológia 

-ľudské telo, choroby 
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Človek  a spoločnosť – geografia 

-cestovanie a orientácia  na mape nemecky hovoriacich krajín 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

- etika všedného dňa 

 

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

    

Nakupovanie, darčeky 18 Slovná zásoba 

Predmety vhodné ako darček, SZ súvisiaca s blahoželaním 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Navrhovanie vhodných darčekov pre oslávencov 

Čítanie s porozumením 

Teraz som oveľa spokojnejší 

Písomný prejav 

Pozvanie na oslavu, blahoželanie 

Gramatika 

Skloňovanie osobných zámen, stupňovanie prídavných mien a 
prísloviek 

 

-doplnil si SZ 
a dokázal ju 
v komunikácii 
vhodne využiť  

-zachytil, čo ľudia 
navrhovali 
oslávencom ako 
darčeky, postrehol 
odôvodnenie 
a sám podobne 
tvoril iné návrhy 

-postrehol a našiel 
v texte hľadané 
informácie 
a dokázal s nimi 
ďalej pracovať 

-vybral 
z ponúkaných 
možností 

 

-napísal pozvánku 
na oslavu, 
sformuloval 
blahoželania 
k rôznym 
príležitostiam 

- vedel použiť 
správne tvary 
osobných zámen, 
stupňovať 
prídavné mená 
a príslovky, vo 
vetách použiť 
vhodný stupeň a 
porovnávať 

 

Nemecky hovoriace krajiny 19 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s krajinovedou a biografiou 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Biografie známych osobností, pozoruhodnosti krajín 

Čítanie s porozumením 

Texty o nemecky hovoriacich krajinách, Srdce Európy 

Písomný prejav 

Biografia osobnosti, pohľadnica z Nemecka 

Gramatika 

Radové číslovky, dátumy, letopočty, predložky s akuzatívom: 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova -  akceptovanie ľudí z iných kultúr 
s rozdielnym správaním a hodnotami 

-schopnosť komunikovať s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych 
skupín 

Text: Nemecky hovoriace krajiny 

-dokázal pracovať s geografickými pojmami a kľúčovými slovami 

-využil slovnú 
zásobu pri práci 
s geografickými 
a biografickými 
informáciami 

-na základe 
počutého vedel 
priradiť údaje 
k osobnostiam 
a zistiť ich mená, 
dokázal 
porozprávať 
o nemecky 
hovoriacich 
krajinách 

-našiel hľadané 
informácie a vedel 
ich spracovať 

-uistil sa, či bol 
porozumený 

 

-dokázal napísať 
jednoduchý  
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

  Prierezová téma: 

Enviromentálna výchova – hodnotiť vzťahy medzi človekom 
a jeho životným prostredím 

- spoznávať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom 
k prostrediu v rôznych oblastiach sveta  

Text: Srdce Európy 

-zorientoval sa pomocou číselných údajov na mape a postrehol 
odlišnosti krajinných oblastí 

 

životopis zvolenej 
osobnosti, 
zoštylizoval list 
priateľovi z pobytu 
v Nemecku 

-vedel vytvoriť 
a použiť radové 
číslovky 
v dátumoch, 
letopočty, vybral 
správnu predložku 

Výzor a osobnosť 19 Slovná zásoba 

Výzor, charakter, vlastnosti človeka, oblečenie 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Tri manželské páry. Opis a charakteristika priateľa. 

Čítanie s porozumením 

Žiadne peniaze pre pankáčov 

Písomný prejav 

Súkromný list 

Gramatika 

Skloňovanie prídavného mena pred podstatným menom, zámená 
tento, niektorý, každý, všetci 

-SZ vhodne využil 
pri opisoch 
a charakteristikách 
ľudí 
-na základe 
počutého správne 
doplnil chýbajúce 
údaje a priradil 
meno osoby 
-dokázal 
primerane opísať 
a charakterizovať 
svojho priateľa 
-v texte našiel 
hľadané 
informácie 
-vymieňal si 
názory 
-napísal priateľovi 
do Nemecka list, 
v ktorom mu 
predstavuje svojho 
najlepšieho 
kamaráta 
-pochopil princíp 
skloňovania 
prídavného mena 
pred podstatným 
menom  a vedel 
ho aplikovať 
-rozlišoval 
významy zámen 
a správne ich 
skloňoval 

Škola, vzdelanie, 
zamestnanie 

19 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace so školou a povolaním 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Manfred Zehner. Petra Maurer. Moje vysnívané povolanie. Plány 
do budúcnosti. 

Čítanie s porozumením 

Ste spokojný so svojím zamestnaním? Mládež bez budúcnosti, 
Školský systém v Nemecku 

Písomný prejav 

Úradné listy 

Gramatika 

Préteritum modálnych slovies, vedľajšie vety 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – analyzovať fakty a problémy 

- vybrať si v súvislosti s potrebami iných a v spoločnosti ako celku,  

 

 -v komunikácii 
využil novozískané 
pojmy 

 

-na základe 
vypočutého v texte 
opravil chybné 
informácie a zistil, 
čo je správne 

-porozprával 
o svojich plánoch 
do budúcnosti 
a o povolaní, ktoré 
by chcel 
vykonávať 

-po prečítaní textu 
doplnil do tabuľky 
správne údaje 
a priradil k sebe 
patriace časti viet 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

  otvorenosť pri komunikácii 

-ústretový postoj k odlišnostiam –porovnanie so Slovenskom 

 

 

 

 

Text: Školský systém v Nemecku 

-sformuloval svoje predstavy o študentskom živote 

-napísal svoj 
štrukturovaný 
životopis 
a sformuloval 
žiadosť 
o zamestnanie 

-používal správne 
tvary modálnych 
slovies v préterite, 
tvoril súvetia 
s vedľajšími 
vetami 

Televízia, zábava      19 Slovná zásoba 

Televízia, televízne relácie 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Rozhlasová poradňa. Texty piesní. Môj obľúbený film. 

Čítanie s porozumením 

Listy divákov. Pouliční umelci. 

Písomný prejav 

List diváka  

Gramatika 

Zvratné zámená, predložkové a bezpredložkové väzby, zámenné 
príslovky, konjunktív II. 

-aktívne používal 
získanú slovnú 
zásobuvyjadril svoj 
názor 

-správne priradil 
k sebe patriace 
vety, do textu 
dopísal chýbajúce 
slová, porozprával 
o svojom 
obľúbenom filme 

-odpovedal na 
otázky, usporiadal 
vety podľa 
správneho poradia 

-dokázal 
sformulovať list 
diváka 
s vyjadrením 
svojho názoru na 
televíznu reláciu 

-pochopil 
a správne používal 
nové javy z 
gramatiky 

Priemysel, práca, 
hospodárstvo 

19 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s automobilmi 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Nové autá. V autoservise. 

Čítanie s porozumením 

Ľudia, ktorých povolania sú späté s autom 

Písomný prejav 

Reklama 

Gramatika 

Skloňovanie stupňovaných prídavných mien, trpný rod 

Enviromentálna výchova – podporovať vedomie 

individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu 

ako spotrebiteľa a výrobcu. 

-aktívne využil 
slovnú zásobu 
v komunikácii 
o autách a pri ich 
porovnávaní 

-zistil, o ktorých 
autách sa hovorí, 
určil, ktoré vety sú 
správne 

-dokázal pohotovo 
reagovať 
v modelovej 
situácii 
v autoservise 

-priradil povolania 
k textom 

-vypočul si a podal 
informáciu 

-napísal krátky 
reklamný text na 
zvolenú značku 
auta 

- naučil sa 
skloňovať 
stupňované 
prídavné mená 
a používať trpný 
rod 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Rodina a príbuzenské 
vzťahy 

19 Slovná zásoba 

Rodina, členovia rodiny, vzťahy 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Najskôr žiť, deti neskôr. Hádky v rodinách. Moja rodina. Čo sa mi 
páči a nepáči na ľuďoch. 

Čítanie s porozumením 

Tak je to každý večer. Päť generácií na jednom gauči. 

Písomný prejav 

Sloh na tému: Výchova kedysi a dnes 

Gramatika 

Neurčitok s zu a bez zu, vedľajšie vety s dass, als a wenn, 
préteritum 

-doplnil si SZ 
a využil ju 
v komunikácii 
o rodine a výchove 

-priradil správne 
údaje, našiel 
správne výpovede 

-predstavil svoju 
rodinu, 
v rozhovore 
vyjadril svoj názor 
na to, čo sa mu 
páči alebo nepáči 
na ľuďoch 

-na základe 
prečítaného 
odpovedal na 
otázky, priradil 
výpovede 
k menám osôb 
z textov 

-reagoval na 
životný príbeh 
člena rodiny 

-napísal krátku 
slohovú prácu 
s podporou 
predtým 
vypracovaného 
cvičenia v učebnici 

 

-osvojil si nové 
gramatické javy 
a správne ich 
používal  

 

 

 

 

 Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň B2 – fáza primeraného využívania 

komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciách. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-súkromný list, úradné listy 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine a v škole 

-generačné vzťahy v rodine, problematika výchovy 

 

Človek a príroda – ekológia 

-automobilový priemysel 

 

Umenie a kultúra 

-mienkotvorné média, televízne relácie a programy 
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 Človek  a spoločnosť – geografia 

-cestovanie a orientácia  na mape nemecky hovoriacich krajín 
                          

 

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci 

projektu  Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 
vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Výzor a osobnosť 

 

 

13 Slovná zásoba 

Výzor, charakter, vlastnosti človeka, oblečenie 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Tri manželské páry. Opis a charakteristika priateľa. 

Čítanie s porozumením 

Žiadne peniaze pre pankáčov 

Písomný prejav 

Súkromný list 

Gramatika 

Skloňovanie prídavného mena pred podstatným menom, zámená 
tento, niektorý, každý, všetci 

-SZ vhodne využil 
pri opisoch 
a charakteristikách 
ľudí 

-na základe 
počutého správne 
doplnil chýbajúce 
údaje a priradil 
meno osoby 

-dokázal 
primerane opísať 
a charakterizovať 
svojho priateľa 

-v texte našiel 
hľadané 
informácie 

-vymieňal si 
názory 

-napísal priateľovi 
do Nemecka list, 
v ktorom mu 
predstavuje svojho 
najlepšieho 
kamaráta 

-pochopil princíp 
skloňovania 
prídavného mena 
pred podstatným 
menom  a vedel 
ho aplikovať 

-rozlišoval 
významy zámen 
a správne ich 
skloňoval 

Škola, vzdelanie, 
zamestnanie 

 

 

13 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace so školou a povolaním 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Manfred Zehner. Petra Maurer. Moje vysnívané povolanie. Plány 
do budúcnosti. 

Čítanie s porozumením 

Ste spokojný so svojím zamestnaním? Mládež bez budúcnosti 

Písomný prejav 

Úradné listy 

Gramatika 

Préteritum modálnych slovies, vedľajšie vety 

Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova – analyzovať fakty a problémy 

- vybrať si v súvislosti s potrebami iných a v spoločnosti ako celku, 
otvorenosť pri komunikácii 

-ústretový postoj k odlišnostiam –porovnanie so Slovenskom 

 

 

 

 -v komunikácii 
využil novozískané 
pojmy 

-na základe 
vypočutého v texte 
opravil chybné 
informácie a zistil, 
čo je správne 

-porozprával 
o svojich plánoch 
do budúcnosti 
a o povolaní, ktoré 
by chcel 
vykonávať 

-po prečítaní textu 
doplnil do tabuľky 
správne údaje 
a priradil k sebe 
patriace časti viet 

-reagoval na 
niečo, čo sa stalo 
v minulosti 

-napísal svoj 
štrukturovaný 
životopis 
a sformuloval  
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

  Text: Školský systém v Nemecku 

-sformuloval svoje predstavy o študentskom živote 

žiadosť 
o zamestnanie 

-používal správne 
tvary modálnych 
slovies v préterite, 
tvoril súvetia 
s vedľajšími 
vetami 

Televízia, zábava 

 

 

     13 Slovná zásoba 

Televízia, televízne relácie 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Rozhlasová poradňa. Texty piesní. Môj obľúbený film. 

Čítanie s porozumením 

Listy divákov. Pouliční umelci. 

Písomný prejav 

List diváka  

Gramatika 

Zvratné zámená, predložkové a bezpredložkové väzby, zámenné 
príslovky, konjunktív II. 

-aktívne používal 
získanú slovnú 
zásobu 

 

-správne priradil 
k sebe patriace 
vety, do textu 
dopísal chýbajúce 
slová, porozprával 
o svojom 
obľúbenom filme 

-vyjadril svoj názor 

-odpovedal na 
otázky, usporiadal 
vety podľa 
správneho poradia 

-dokázal 
sformulovať list 
diváka 
s vyjadrením 
svojho názoru na 
televíznu reláciu 

-pochopil 
a správne používal 
nové javy z 
gramatiky 

Priemysel, práca, 
hospodárstvo 

13 Slovná zásoba 

Pojmy súvisiace s automobilmi 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Nové autá. V autoservise. 

Čítanie s porozumením 

Ľudia, ktorých povolania sú späté s autom 

Písomný prejav 

Reklama 

Gramatika 

Skloňovanie stupňovaných prídavných mien, trpný rod 

-aktívne využil 
slovnú zásobu 
v komunikácii 
o autách a pri ich 
porovnávaní 

-zistil, o ktorých 
autách sa hovorí, 
určil, ktoré vety sú 
správne 

-dokázal pohotovo 
reagovať 
v modelovej 
situácii 
v autoservise 

-vypočul si a podal 
informácie 

-priradil povolania 
k textom 

-napísal krátky 
reklamný text na 
zvolenú značku 
auta 

- naučil sa 
skloňovať 
stupňované 
prídavné mená 
a používať trpný 
rod 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

314 

 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Rodina a príbuzenské 
vzťahy 

14 Slovná zásoba 

Rodina, členovia rodiny, vzťahy 

Počúvanie s porozumením, rozprávanie 

Najskôr žiť, deti neskôr. Hádky v rodinách. Moja rodina. Čo sa mi 
páči a nepáči na ľuďoch. 

Čítanie s porozumením 

Tak je to každý večer. Päť generácií na jednom gauči. 

Písomný prejav 

Sloh na tému: Výchova kedysi a dnes 

Gramatika 

Neurčitok s zu a bez zu, vedľajšie vety s dass, als a wenn, 
préteritum 

-doplnil si SZ 
a využil ju 
v komunikácii 
o rodine a výchove 

-priradil správne 
údaje, našiel 
správne výpovede 

-predstavil svoju 
rodinu, 
v rozhovore 
vyjadril svoj názor 
na to, čo sa mu 
páči alebo nepáči 
na ľuďoch 

-na základe 
prečítaného 
odpovedal na 
otázky, priradil 
výpovede 
k menám osôb 
z textov 

-reagoval na 
niečo, čo sa stalo 
v minulosti 

-napísal krátku 
slohovú prácu 
s podporou 
predtým 
vypracovaného 
cvičenia v učebnici 

 

-osvojil si nové 
gramatické javy 
a správne ich 
používal  

 

 
                           

 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň  

A2 – počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-súkromný list, úradné listy 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine a v škole 

-generačné vzťahy v rodine, problematika výchovy 

 

Človek a príroda – ekológia 

-automobilový priemysel 

 

Umenie a kultúra 

-mienkotvorné média, televízne relácie a programy 

 

Odborná literatúra 
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učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Príroda a životné 
prostredie                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Slovná zásoba 

Krajinné typy. Flóra, fauna. Počasie 

Počúvanie s porozumením 

Predpoveď počasia 

Čítanie s porozumením 

Odpad robí problémy 

Písomný prejav 

Sťažnosť na úrad životného prostredia 

Gramatika 

Vzťažné zámená, vzťažné vedľajšie vety 

 

-dokázal na základe SZ opísať rôzne typy 
počasia 

 

- porozumel informáciám z rozhlasu 

 

- reprodukoval hlavné myšlienky 
z prečítaného textu 

 

- využil poznatky písomnej komunikácie 

-vyjadril očakávania a reagoval na ne 

 

-osvojil si gramatické štruktúry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Multikultúrna výchova – rozvíjať 

interkultúrne komunikačné 

schopnosti, hodnotiť produkty 

vlastnej kultúry a iných kultúr. 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti – monologickou formou 

predniesť jasný a koherentný výklad, 

použiť argumentáciu na obhájenie 

vlastného postoja. 

Enviromentálna výchova – 
podporovať vedomie individuálnej 

zodpovednosti za vzťah človeka 

k prostrediu ako spotrebiteľa 

a výrobcu. 

 

Nemci v cudzine, 
cudzinci v Nemecku 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba 

Práca v zahraničí, vysťahovalci, 
prisťahovalci 

Počúvanie s porozumením 

Interview na letisku vo Frankfurte  

Čítanie s porozumením 

Pracovný život dobrý, rodinný zlý 

Písomný prejav 

Práca v zahraničí – súkromný list  

Gramatika 

Nepriame otázky               

-SZ vhodne použil pri rozprávaní o nemecky 
hovoriacich krajinách 

- porozumel počutému textu a správne 
doplnil informácie 

-presvedčil sa, či bol porozumený 

 

- dedukoval význam slov z kontextu 

- uplatnil v praxi poznatky písomnej 
komunikácie 

- využil poznatky o vedľajších vetách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Multikultúrna výchova – rozvoj 

tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnosti, schopnosť 

vnímať problémy a hodnotiť 

rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti 

s cieľom vybudovať spravodlivejšiu 

budúcnosť. 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Správy a politika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba 

Rozdelenie médií, noviny, PC 

Počúvanie s porozumením 

Interview 

Čítanie s porozumením 

Z tlače, Správy z masmédií 

Písomný prejav 

Správa do novín 

Gramatika 

Predložkové väzby prídavných 
a podstatných mien 

- rozšíril si SZ a použil ju pri rozprávaní 
o masovokomunikačných prostriedkoch 

- reagoval na výpovede ľudí 

 

- vyjadril záujem o správy z tlače, získal 
a podal informácie 

 

- pripravil si samostatne správu do novín 

 

- prakticky aplikoval gramatické učivo 

Starí ľudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba 

Medzigeneračné vzťahy, spolužitie 

Počúvanie s porozumením 

Zo života dôchodcov 

Čítanie s porozumením 

Železní 

Písomný prejav 

Ľúbostný príbeh 

Gramatika 

Zvratné zámeno sich 

Ľudské telo – zdravotné problémy 

-získanú SZ využil pri vyjadrovaní sa 
o medziľudských vzťahoch 

- vyjadril sympatie k aktérom dialógov 

 

- opísal charaktery jednotlivých osôb 

-vyjadril svoj názor 

 

- pripravil si koncept podľa série obrázkov 

-doplnil vhodne sich do cvičení 

- popísal časti tela 

- pomenoval príznaky chorôb, dal rady 

Čítať knihy 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba 

Typy literatúry, žánre, obľúbení autori 

Počúvanie s porozumením 

Demonštrácia kníh 

Čítanie s porozumením 

Jesenné mlieko 

 

- novú SZ využil pri opise obľúbenej knihy 

- zúčastnil sa na diskusii o literatúre 

- zvládol textovú štruktúru 

-vnímal a prejavil city 

- prejavil záujem o vytvorenie básní na rôzne 
témy 

- uistil sa, že bol pochopený pri opise krajiny 

- predstavil svoje záľuby / cestovanie, 
literatúra/ 

Predstavovanie sa, 
spôsoby zdravenia 

 

16 

 

Písomný prejav 

Rýmová skladačka 

Slovná zásoba 

Zvyky a obyčaje, rituály zdravenia 

Počúvanie s porozumením 

Rádioreportáž 

Čítanie s porozumením 

Päť otázok cestuje okolo sveta 

Písomný prejav 

Predstavenie sa pomocou domovskej 
stránky 

Gramatika 

Zvratné a recipročné zámeno sich 

Komunikácia v rôznych životných  

Situáciách 

-využil osvojenú SZ pri komunikácii- použil 
argumentáciu na vytvorenie vlastného 
názoru 

 

- dokázal správne začleniť informácie 

 

 

- predstavil svoju osobu, záľuby, vkus 

 

- vydedukoval pravidlo použitia gramatického 
javu 

- nadviazal kontakt v súlade s komunikačnou 
situáciou 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Miesta, bývanie 

 

16 

 

Slovná zásoba 

Bývanie v meste a na vidieku, výhody 
a nevýhody 

Počúvanie s porozumením 

Rozhovor 

Čítanie s porozumením 

Kto kde rád býva? 

Písomný prejav  

Opis rodičovského domu 

Gramatika 

Zmeny v meste, návrhy v trpnom rode 

-vhodne použil SZ pri zostavovaní inzerátov 
a pri odpovedi na ne 

- vypočul si prejav a podal informáciu 

 

-vybral správne z ponúkaných možností 

-predstavil svoj vkus 

 

 

- opísal rodičovský dom a svoju izbu 

 

 

- použil vhodne gramatické štruktúry viet 

Šport 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovná zásoba 

Druhy športov, voľnočasová aktivita 

Počúvanie s porozumením 

Interview so športovou redaktorkou 

Čítanie s porozumením 

Extrémisti 

Písomný prejav 

Šport prináša radosť – článok 

Gramatika 

Predložky času 

 

-vyjadril na základe novej SZ svoj postoj 
k športu 

- vyjadril záujem o to, čo niekto rozpráva 

-vyjadril očakávania a reagoval na ne 

 

- porozumel textu o zvláštnych športoch 

 

- vyjadri schopnosť vykonať nejakú činnosť 

 

- vedel aplikovať nové gramatické učivo v 
praxi 

 

 
Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu  Moderná škola 

26110130272 
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

 

 

Človek a príroda – ekológia 

-fauna a flóra, životné prostredie 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-interpersonálne vzťahy, kultúrna komunikácia 

 

Človek a spoločnosť – geografia 

-poznatky o Nemecku 

 

Zdravie a pohyb  

-voľnočasové  športové aktivity – ročné obdobia, voľný čas 

 

Matematika a práca s informáciami – informatika 

-využitie internetu, inzeráty, číselné údaje 

 

Umenie a kultúra 

-práca s literárnymi textami, vlastná tvorba – poézia 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-útvary publicistického, hovorového, umeleckého štýlu 
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ROČNÍK: Štvrtý 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 

60vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Druhy povolaní                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Slovná zásoba 

Povolania ľudí 

Posluch s porozumením 

Aké povolania majú títo ľudia? 

Čítanie s porozumením 

Počítačové hry na pracovisku 

Písomný prejav 

Odpovede na inzeráty 

Gramatika 

Konjunktív II 

SZ využil v reálnom živote 

-dedukoval význam slov z kontextu 

-využil informácie o pracovných 
príležitostiach 

zvládol nácvik písomnej komunikácie 

- dokázal aplikovať gramatické znalosti 

Škola a učenie                  

 

 

 

 

 

 

 

12         Slovná zásoba   

Vyučovacie predmety, organizácia šk. 
roka 

Posluch s porozumením 

Hlas z minulosti 

Čítanie s porozumením 

Dvaja učitelia 

Písomný prejav 

Pozvánka na triedne stretnutie 

Gramatika 

Pluskvamperfektum                         

- pomenoval činnosti súvisiace so školou 

 -porozumel textu na základe lexikálnych   
a gramatických prostriedkov 

- 

vedel rozprávať o minulých udalostiach  

v škole 

 

 

 

-využil gramatické javy pri písaní pozvánky 

 

Nakupovanie, 
obchody 

 

 

 

 

 

 

12 Slovná zásoba 

Typy obchodov, platba, sortiment 

Posluch s porozumením 

Čo tu dostanete? 

Čítanie s porozumením 

Titulky k obrázkom 

Písomný prejav 

Vytvorte reklamné slogany 

Gramatika 

Stupňovanie prísloviek - nepravidelné 

-získal SZ v oblasti nakupovania a platenia 

-začlenil správne informácie o obchode 
a predaji 

-upevnil techniku efektívného čítania 

- 

-spracoval informácie v textovej i grafickej 
podobe 

 

 

-nadobudol schopnosť rozlišovať  

nepravidelnosť v stupňovaní prísloviek 

Média, činnosti 
počítača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba 

Rozdelenie médií, časti počítača, funkcie 

Posluch s porozumením 

Telefónny záznamník 

Čítanie s porozumením 

Ktoré nadpisy sú vhodné ku ktorému 
textu? 

Písomný prejav 

Správa do novín 

Gramatika 

Spojky – ob, dass, weil, denn 

-pomocou osvojenej SZ vyjadril myšlienky 
a postoje 

 

-porozumel počutému textu a pochopil jeho 
význam 

-bol otvorený kultúrnej rôznorodosti 

 

 

-začlenil správne informácie do printových 
médií 

-gramatickými znalosťami potvrdil svoju 
jazykovú gramotnosť 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Cestovanie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Slovná zásoba 

Dôvody cestovania, dopravné prostriedky 

Posluch s porozumením 

Interview s psychológom 

Čítanie s porozumením 

Cesty snov v Nemecku 

Písomný prejav 

List z dovolenky 

Gramatika 

Trpný rod perfekta 

-uplatnil získanú SZ k danej problematike 

-vyjadril predstavu o svojej ceste do 
zahraničia 

 

-uvedomil si význam kultúrnej komunikácie 

 

-formuloval argumenty na obhájenie svojich 
názorov 

 

-nadobudol schopnosť prerozprávať minulý 
dej 

 

 

Odborná literatúra 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu  

Moderná škola 26110130272 

 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň A2 – fáza plynulého využívania základných komunikačných 

nástrojov. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

Človek a príroda – geografia 

-cestovanie 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov na pracovisku, v škole 

 

 Matematika a práca s informáciami – informatika 

-média a činnosti počítača 
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ROČNÍK: Štvrtý 

Rozpis učiva predmetu : NEMECKÝ JAZYK 
4 hodiny týždenne, spolu 120 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Druhy povolaní                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Slovná zásoba 

Povolania ľudí 

Posluch s porozumením 

Aké povolania majú títo ľudia? 

Čítanie s porozumením 

Počítačové hry na pracovisku 

Písomný prejav 

Odpovede na inzeráty 

Gramatika 

Konjunktív II 

SZ využil v reálnom živote 

-dedukoval význam slov z kontextu 

-využil informácie o pracovných 
príležitostiach 

 

 - 

zvládol nácvik písomnej komunikácie 

 

 

- dokázal aplikovať gramatické znalosti 

Škola a učenie                  

 

 

 

 

 

 

 

17         Slovná zásoba   

Vyučovacie predmety, organizácia šk. 
roka 

Posluch s porozumením 

Hlas z minulosti 

Čítanie s porozumením 

Dvaja učitelia 

Písomný prejav 

Pozvánka na triedne stretnutie 

Gramatika 

Spojky als a wenn                        

-pomenoval činnosti súvisiace so školou 

 -porozumel textu na základe lexikálnych   
a gramatických prostriedkov 

- 

vedel rozprávať o minulých udalostiach  

v škole 

 

 

 

-využil gramatické javy pri písaní pozvánky 

 

Nakupovanie, 
obchody 

 

 

 

 

 

 

17 Slovná zásoba 

Typy obchodov, platba, sortiment 

Posluch s porozumením 

Čo tu dostanete? 

Čítanie s porozumením 

Titulky k obrázkom 

Písomný prejav 

Vytvorte reklamné slogany 

Gramatika 

Stupňovanie prísloviek - nepravidelné 

-získal SZ v oblasti nakupovania a platenia 

-začlenil správne informácie o obchode 
a predaji 

-upevnil techniku efektívného čítania 

- 

-spracoval informácie v textovej i grafickej 
podobe 

 

 

-nadobudol schopnosť rozlišovať  

nepravidelnosť v stupňovaní prísloviek 

Média, činnosti 
počítača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba 

Rozdelenie médií, časti počítača, funkcie 

Posluch s porozumením 

Telefónny záznamník 

Čítanie s porozumením 

Ktoré nadpisy sú vhodné ku ktorému 
textu? 

Písomný prejav 

Správa do novín 

Gramatika 

Spojky – ob, dass, weil, denn 

-pomocou osvojenej SZ vyjadril myšlienky 
a postoje 

 

-porozumel počutému textu a pochopil jeho 
význam 

-bol otvorený kultúrnej rôznorodosti 

 

 

-začlenil správne informácie do printových 
médií 

-gramatickými znalosťami potvrdil svoju 
jazykovú gramotnosť 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Cestovanie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Slovná zásoba 

Dôvody cestovania, dopravné prostriedky 

Posluch s porozumením 

Interview s psychológom 

Čítanie s porozumením 

Cesty snov v Nemecku 

Písomný prejav 

List z dovolenky 

Gramatika 

Trpný rod perfekta 

 

-uplatnil získanú SZ k danej problematike 

-vyjadril predstavu o svojej ceste do 
zahraničia 

 

-uvedomil si význam kultúrnej komunikácie 

 

-formuloval argumenty na obhájenie svojich 
názorov 

 

-nadobudol schopnosť prerozprávať minulý 
dej 

 

Predstavovanie sa, 
spôsoby zdravenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Slovná zásoba 

Zvyky a obyčaje, rituály zdravenia 

Počúvanie s porozumením 

Rádioreportáž 

Čítanie s porozumením 

Päť otázok cestuje okolo sveta 

Písomný prejav 

Predstavenie sa pomocou domovskej 
stránky 

Gramatika 

Zvratné a recipročné zámeno sich 

Komunikácia v rôznych životných si 

Tuáciách 

- využil osvojenú SZ pri komunikácii 

- použil argumentáciu na vytvorenie 
vlastného názoru 

 

- dokázal správne začleniť informácie 

 

- predstavil svoju osobu, záľuby, vkus 

 

- vydedukoval pravidlo použitia gramatického 
javu 

- nadviazal kontakt v súlade s komunikačnou 
situáciou 

 

Gestá ľudí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Slovná zásoba 

Gestá ľudí, neverbálna komunikácia 

 

Počúvanie s porozumením 

Tri rozhovory 

 

Čítanie s porozumením 

Píliči nervov 

Písomný prejav 

Vysnívané ženy a supermani 

Gramatika 

Účelové vet 

-využil osvojenú SZ pri neverbálnej 
komunikácii – farby, piktogramy, značky 

 

-vypočul si a podal informácie 

 

-reagoval vo vyhrotenej situácii 

 

- vyjadril svoj názor 

 

-vyjadril svoju vôľu 

 

 

 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň B2 – fáza primeraného využívania 

komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciách. 
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

Človek a príroda – geografia 

-cestovanie 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov na pracovisku, v škole 

 Matematika a práca s informáciami – informatika 

-média a činnosti počítača 
    

Odborná literatúra 

 

učebnica Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci 

projektu  Moderná škola 26110130272 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : Konverzácie v nemeckom 

jazyku 

2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

Televízia 

 

 

 

 

6 

 

 

Úloha televízie v rodine, v priemysle 

Televízny program 

Plusy a mínusy televízie, televízia 
a rozhlas 

Priemyslová televízia a jej poslanie 

 

 

- predstavil svoje obľúbené relácie 

- formuloval argumenty na vyjadrenie svojich 
názorov 

-vybral z ponúkaných možností 

- poukázal na škodlivý vplyv televízie 

- získal dobrú úroveň komunikatívnej 
kompetencie 

 

 

Šport 

 

 

 

 

3 

 

Druhy športov – rozdelenie 

Môj obľúbený šport 

Olympijské hry, súťaže 

Negatívne javy v športe – sláva, peniaze 

 

 

- popísal typy športov podľa piktogramov 

- predstavil svoj obľúbený šport 

- reagoval na informácie 

- napísal článok do novín s proti drogovou 
a dopingovou tematikou 

 

 

 

 

Medziľudské vzťahy 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Medziľudské vzťahy v rodine, v škole 

Priateľstvo a láska 

Spoločenské problémy s postihnutými, 
bezdomovcami, s drogovo závislými 

Riešenie konfliktov-agresivita, egoizmus 

 

- chápal osobné záujmy v spojení so 
záujmami spoločnosti 

- vyjadril svoje postoje 

- nadviazal kontakt 

-vnímal a prejavil city 

-reagoval v nepripravených situáciach 

 

 

 

 

Bývanie   

 

 

 

 

4 

 

 

Náš dom, byt – opis zariadenia 

Život v meste, na vidieku 

Predstava o vlastnom bývaní 

Domov a jeho význam v živote človeka 

 

 

pomenoval príslušenstvo bytu 

- vyjadril svoj názor v diskusii 

- opísal svoj budúci byt, dom 

-predstavil svoj vkus 

- priblížil svoju bytovú situáciu 

Počasie 3 

 

Vďačná téma na rozhovor 

Ročné obdobia a poveternostné 
podmienky 

Vplyv počasia na zdravie a aktivity ľudí 

 

-vyjadril očakávania a reagoval na ne 

- SZ využil pri opise ročných období 

- zúčastnil sa na diskusii  

 

Cestovanie 

 

3 

 

Cestovanie – prípravy, dôvody, ciele, 
cestovanie s cestov. kancekáriou 
a individuálne 

Dopravné prostriedky, výhody a nevýhody 

Cestovanie kedysi, dnes a v budúcnosti 

 

 

 

 

 

 

-stanovil, oznámil a prijal pravidlá 

- vybral si z ponúkaných možností 

- orientoval sa v cestovnom poriadku, na 
stanici, na letisku 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krajina, ktorej jazyk sa 
učím 

 

4 

 

Poloha a obyvateľstvo 

Mestá, ktoré som navštívil, navštívim 

Zvyky a obyčaje, tradície, kuchyňa 

Miesto krajiny v EÚ 

 

Multikultúrna výchova – 

akceptovať ľudí z iných kultúr 

s rozdielnym správaním a hodnotami, 

schopnosť komunikovať 

s príslušníkmi odlišných 

sociokultúrnych skupín 

 

- orientoval sa na mape, v atlase 

-uistil sa, či bol pochopený, porozumený 

-vymieňal si názory 

-zúčastnil sa na diskusii, argumentoval 

 

Človek a príroda 

 

4 

 

Krajinné typy, flóra a fauna 

Ochrana životného prostredia – voda, 
vzduch, pôda 

Prírodné katastrofy, národné parky 

Vplyv životného prostredia na životný štýl 

Enviromentálna výchova – 

hodnotiť vzťahy medzi človekom 

a jeho životným prostredím, 

spoznávať súvislosti medzi vývojom 

ľudskej populácie a vzťahom 

k prostrediu v rôznych oblastiach 

sveta 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti – monologickou formou 

predniesť jasný a koherentný výklad, 

použiť argumentáciu na obhájenie 

vlastného postoja 

-vyjadril obavu, nespokojnosť 
 
-navrhol nadpisy k článkom do novín 
 
-vypočul si a podal informácie 
 
-vnímal a prejavil svoj názor 

 

Komunikácia 

 

4 

 

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Komunikácia v mimoriadnych situáciach 

Jazyk ako prostriedok dorozumievania sa 

Moderné komunikačné prostriedky 

 

-začal, udržiaval, ukončil rozhovor 
 
-reagoval vo vyhrotenej situácii 
 
-poukázal na výhody internetu 

 

Masmédia 

 

4 

 

Typy a úlohy masmédií 

Printové média – noviny, časopisy 

Elektronické média – televízia, rozhlas 

Vplyv médií  na človeka, internet 

-začlenil informácie 
 
-vyjadril schopnosť vykonať nejakú činnosť 
 
-diskutoval o obľúbených médiách 
 
-popísal výhody a nevýhody masmédií 

Slovensko – moja vlasť 

 

 

6 

 

Poloha a obyvateľstvo 

Miesta, ktoré môžeme turistom odporučiť 

Zvyky, obyčaje, tradície 

Oblasť Kysúc 

Kuchyňa, predsudky o Slovákoch 

Slovensko a jeho miesto v zjednotenej 
Európe 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti – monologickou formou 

predniesť jasný a koherentný výklad, 

použiť argumentáciu na obhájenie 

vlastného postoja 

-korešpondoval, začať a ukončiť list o meste 
štúdia 
 
 
-opísal tradície Veľkej noci a Vianoc 
 
-odpovedal na zadané otázky k téme Kysúc 
 
-vyzdvihol jedinečnosť Slovenska v Európe 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zvyky a obyčaje 

 

6 

 

Zvyky a obyčaje, ich podstata 

Advent a Mikuláš 

Vianoce, Silvester, Nový rok 

Fašiangy a karneval 

Veľká noc na Slovensku a v Nemecku 

Štátne a cirkevné sviatky 

 

Multikultúrna výchova – 

akceptovať ľudí z iných kultúr 

s rozdielnym správaním a hodnotami, 

schopnosť komunikovať 

s príslušníkmi odlišných 

sociokultúrnych skupín 

 

-opísal konanie a správania sa ľudí počas 
sviatočných dní 
 
-vystihol podstatu a poslanie sviartkov 
 
 
-porovnal zvyky a tradície vo vybraných 
krajinách 

 

Vzory a ideály 

 

3 

 

Kladné a záporné vlastnosti 

Človek, ktorého si vážim, skutoční 
a literárni hrdinovia 

Hrdinom sa človek nerodí, hrdinom sa 
stáva, ja ako hrdina 

 

-zúčastnil sa na diskusii, ujal sa slova v 
rozhovore 
 
-vyjadril svoj názor, presvedčenie 
 
-vybral si z ponúkaných možností 

 

Záľuby a voľný čas 

 

 

 

 

3 

 

Aktivity voľného času, voľný čas kedysi 
a dnes 

Organizované a individuálne voľnočasové 
aktivity 

Voľný čas rôznych vekových kategórií 

 

-predstavil svoje záľuby a vkus 
 
 
-vyjadril svoju vôľu 
 
-vypočul si a podal informácie 

 

 

Starostlivosť o zdravie 

 

 

 

3 

 

Ľudské telo, zdravý životný štýl, klasická 
a alternatívna medicína 

Choroby, civilizačné choroby a ich 
symptómy 

Štátne a privátne zdravot. Zariadenia 

 

-reagoval na informácie 
 
 
-vyjadril strach, obavu, znepokojenie 
 
-začal, udržiaval a ukončil telefonický 
rozhovor 

 

Kniha –priateľ človeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Rozdelenie literatúry 

Obľúbený autor a žáner 

Autori krajiny, ktorej jazyk sa učím 

Knihy – filmy, konkurencia 

Kríza v čítaní kníh – príčiny a dôsledky 

Knižnice - kníhkupectvá 

 
Multikultúrna výchova – 

akceptovať ľudí z iných kultúr 

s rozdielnym správaním a hodnotami, 

schopnosť komunikovať 

s príslušníkmi odlišných 

sociokultúrnych skupín 

 

 
-vypočul si a podať informácie 
 
-vyjadril spokojnosť, nespokojnosť 
 
-vybral si z ponúkaných možností 
 
 
-vymieňal si názory 
 

-vyjadril svoj názor 
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Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň B2 – fáza primeraného využívania 

komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciách. 

 

 

 

Odborná literatúra 

 

JA - cvičebnica 

učebnica   Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci 

projektu  Moderná škola 26110130272 

 

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

Človek a spoločnosť – geografia 

- cestovanie, zemepisné názvy, mapy 

 

Človek a príroda – ekológia 

-počasie, krajinné typy, ochrana životného prostredia 

 

Umenie a kultúra 

-zvyky a obyčaje 

-kultúra bývania, vkus a nevkus 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova 

-druhy športu, aktivity voľného času mládeže 

 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

-žánre poézie, zásady komunikácie 
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ROČNÍK: Štvrtý 

Rozpis učiva predmetu :Konverzácie v nemeckom 

jazyku  

2 hodiny týždenne, spolu 60 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Škola a vzdelanie 

 

 

 

 

 

 

Voľba povolania            

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

Školský rok, školský systém 

Vyučovanie, rozvrh hodín 

Život žiaka, študenta, aktivity, vreckové 

 

Štúdium cudzích jazykov, vzťah učiteľ a 
žiak 

 

Rozdelenie povolaní 

Trh práce, životopis, žiadosť 

Pracovný čas a voľný čas doma 
a v zahraničí 

Kariérové šance, ženské povolania 

-informoval o svojej škole a triede 

- pomenoval činnosti týkajúce sa školského 
života 

-informoval o svojom rozvrhu hodín 
a pomenoval školské predmety 

- vyslovil svoj názor na vzťah učiteľ a žiak 

 

-vyjadril predstavu o svojom budúcom 
povolaní 

-využil informácie o pracovných 
príležitostiach 

-vybral si z ponúknutých možností 

-reagoval na pracovnú ponuku z inzerátu 

Obchod a služby      

 

 

 

 

 

Stravovanie 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Možnosti nakupovania 

Služby – pošta, cestovná  kancelária, 
knižnica, čerpacia stanica 

Reklama a jej vplyv na zákazníkov 

Zahraničné produkty, sortiment, spôsoby 
platby 

 

Jedlo a pitie, obľúbené jedlá 

Možnosti stravovania- doma 
a v reštaurácii 

Národná kuchyňa a špeciality 

Medzinárodné kuchyne, strava detí 

- prijal spätnú väzbu 

- vyjadril svoju vôľu a názor 

-vytvoril reklamný slogan 

 

-reagoval na nesplnené pravidlá 

 

- vybral z ponúknutých možností 

- reagoval na informáciu z jedálneho lístka 

 

- rešpektoval zásady stolovania 

- vyjadril svoj názor 

Bývanie  

 

 

 

 

Multikultúrna 
spoločnosť 

 

 

 

Veda a technika 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Náš dom, byt – opis zariadenia 

Život v meste, na vidieku 

Predstava o vlastnom bývaní 

Domov a jeho význam v živote človeka 

 

Tolerancia kultúr, národnostné menšiny 

Osobné kontakty s inými kultúrami 

Intolerancia, rasová diskriminácia 

Spoločný život v Európe 

Život kedysi a dnes 

Fascinujúce vynálezy a objavy 

Prístroje v domácnosti 

Veda a technika v službách ľudstva 

Civilizačné choroby, zbrane, násilie 

Vzťah človek a technika v budúcnosti 

Multikultúrna výchova 

Akceptovať ľudí z iných kultúr 
s rozdielnym správaním a hodnotami, 
schopnosť komunikovať s príslušníkmi 

 

- pomenoval príslušenstvo bytu 

- vyjadril svoj názor v diskusii 

- opísal svoj budúci byt, dom 

- priblížil svoju bytovú situáciu 

 

- uistil sa, že bol pochopený 

- vnímal a prejavil city 

-zúčastnil sa na diskusii 

- porovnal zvyky iných krajín so Slovenskom 

 

- vyjadril svoj názor 

- zúčastnil sa na diskusii 

- pomenoval prístroje a priradil im funkciu 

- vybral z ponúknutých možností 

- rozumel hlavnej myšlienke článku 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  odlišných sociokultúrnych skupín  

Televízia 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Úloha televízie v rodine, v priemysle 

Televízny program 

 

Plusy a mínusy televízie, televízia 
a rozhlas 

Priemyslová televízia a jej poslanie 

 

- predstavil svoje obľúbené relácie 

- formuloval argumenty na vyjadrenie svojich 
názorov 

 

- poukázal na škodlivý vplyv televízie 

- získal dobrú úroveň komunikatívnej 
kompetencie 

 

Kultúra a umenie 

 

 

 

 

4 

Kultúra na vidieku a v meste 

Obľúbené druhy umenia, osobnosti 

 

 

Návšteva kultúrneho podujatia 

Festivaly, výstavy – známe osobnosti 

 

 

- vybral  si z ponúknutých možností 

- porozumel informácii o živote a práci 
umelca 

 

- prerozprával obsah príbehu 

- vypočul si a podal informáciu 

Šport 

 

 

 

 

4 Druhy športov – rozdelenie 

Môj obľúbený šport 

Olympijské hry, súťaže 

Negatívne javy v športe – sláva, peniaze 

- popísal typy športov podľa piktogramov 

- predstavil svoj obľúbený šport 

- reagoval na informácie 

- napísal článok do novín s proti drogovou 
a dopingovou tematikou 

Miesta a mestá 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Dôležité miesta v živote človeka 

Miesta trávenia voľného času, štúdia 

Turisticky zaujímavé miesta 

Moje obľúbené miesto a mesto 

 

- vyjadril očakávania a reagoval na ne 

- zúčastnil sa na diskusii 

- našiel miesta podľa inštrukcií 

- rozumel popisu miesta na prospekte 

 

Človek a spoločnosť 

 

 

6 Morálka mládeže a dospelých 

Práva a povinnosti ľudí v bežnom živote 

Morálka a zákon, nedorozumenia 
a konflikty 

Návštevy, pohostinnosť, hosť a hostiteľ 

Formy občianskej pomoci 

Vplyv spoločnosti na jednotlivca a rodinu 

- reagoval na udalosti 

- diskutoval o právach a povinnostiach 

- vedel vnímať a prejaviť svoje city 

- rešpektoval zásady slušného správania 

- bol empatický voči osobám v núdzi 

- vyjadril svoj názor na medziľudské vzťahy 

Ľudské vzťahy 

 

 

 

 

 

4 Medziľudské vzťahy v rodine, v škole 

 

Priateľstvo a láska 

Spoločenské problémy s postihnutými, 
bezdomovcami, s drogovo závislými 

Riešenie konfliktov-agresivita, egoizmus 

- chápal osobné záujmy v spojení so 
záujmami spoločnosti 

- vyjadril svoje postoje 

- nadviazal kontakt 

 

-reagoval v nepripravených situáciach 

Móda a oblečenie 

 

4 Vplyv počasia na oblečenie 

Typy oblečenia 

Módne trendy, móda a vkus 

Šaty robia človeka, konfekcia, oblečenie 
šité na mieru 

 

- vybral z ponúknutých možností 

- opísal kvalitu oblečenia 

- predstavil svoj vkus 

- vyjadril záujem zúčastniť sa na diskusii 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. Po 

skončení štvorročného  štúdia dosiahnu úroveň A2 – fáza plynulého využívania základných 

komunikačných nástrojov. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Matematika a práca s informáciami-informatika 

-inzeráty, informácie z internetu 

 

Zdravie a pohyb – telesná výchova 

-typy športov - rozdelenie 

 

Človek a príroda – biológia 

- zásady správnej výživy 

 

Človek a spoločnosť – geografia 

- mestá, hrady, zámky, jaskyne 

 

Umenie a kultúra 

- druhy umení, osobnosti kultúry, tolerancia iných kultúr, televízia 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

- etika všedného dňa, demokracia v móde, medziľudské vzťahy v rodine, v škole, v zamestnaní 

 

Odborná literatúra 

učebnica  

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci projektu 

Moderná škola 26110130272 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

332 

ROČNÍK: Štvrtý 

Rozpis učiva predmetu :Konverzácie v nemeckom 

jazyku  

2 hodiny týždenne, spolu 60 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Škola a vzdelanie 

 

 

 

 

 

 

Voľba povolania            

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

Školský rok, školský systém 

Vyučovanie, rozvrh hodín 

Život žiaka, študenta, aktivity, vreckové 

 

Štúdium cudzích jazykov, vzťah učiteľ a 
žiak 

 

Rozdelenie povolaní 

Trh práce, životopis, žiadosť 

Pracovný čas a voľný čas doma 
a v zahraničí 

Kariérové šance, ženské povolania 

-informoval o svojej škole a triede 

- pomenoval činnosti týkajúce sa školského 
života 

-informoval o svojom rozvrhu hodín 
a pomenoval školské predmety 

-vyjadril svoj názor 

- vyslovil svoj názor na vzťah učiteľ 
a žiak,vyjadril čo zamýšľa, plánuje 

 

-vyjadril predstavu o svojom budúcom 
povolaní, dohodol stretnutie 

-využil informácie o pracovných 
príležitostiach 

-vybral si z ponúknutých možností 

-reagoval na pracovnú ponuku z inzerátu 

 

Obchod a služby      

 

 

 

 

 

Stravovanie 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

Možnosti nakupovania 

Služby – pošta, cestovná  kancelária, 
knižnica, čerpacia stanica 

Reklama a jej vplyv na zákazníkov 

Zahraničné produkty, sortiment, spôsoby 
platby 

 

Jedlo a pitie, obľúbené jedlá 

Možnosti stravovania- doma 
a v reštaurácii 

Národná kuchyňa a špeciality 

Medzinárodné kuchyne, strava detí 

 

- prijal spätnú väzbu 

- vyjadril svoju vôľu a názor 

-vytvoril reklamný slogan 

-vysvetlil rozdiely medzi obchodmi 

-reagoval na nesplnené pravidlá 

 

- vybral z ponúknutých možností 

-ponúkol a reagoval na ponuku 

- reagoval na informáciu z jedálneho lístka 

 

- rešpektoval zásady stolovania 

- vyjadril svoj názor,porozumel textu 

Multikultúrna 
spoločnosť 

 

4 

 

Tolerancia kultúr, národnostné menšiny 

Osobné kontakty s inými kultúrami 

Intolerancia, rasová diskriminácia 

Spoločný život v Európe 

 
Multikultúrna výchova – 

akceptovať ľudí z iných kultúr 

s rozdielnym správaním a hodnotami, 

schopnosť komunikovať 

s príslušníkmi odlišných 

sociokultúrnych skupín 

- uistil sa, že bol pochopený 

- vnímal a prejavil city 

-zúčastnil sa na diskusii 

- porovnal zvyky iných krajín so Slovenskom 

 

Veda a technika 

 

6 Život kedysi a dnes 

Fascinujúce vynálezy a objavy 

Prístroje v domácnosti 

Veda a technika v službách ľudstva 

Civilizačné choroby, zbrane, násilie 

Vzťah človek a technika v budúcnosti 

- vyjadril svoj názor 

- zúčastnil sa na diskusii 

- pomenoval prístroje a priradil im funkciu 

- vybral z ponúknutých možností 

- rozumel hlavnej myšlienke článku 

-reagoval na niečo, čo sa má udiať 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

333 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rodina 

 

 

 

4 

 

 

Členovia rodiny 

Rodinné vzťahy, súrodenci, rodičia 

Predstavy o budúcej rodine, partnerovi 

Rodina a spoločnosť 

-doplnil si SZ a využil ju v komunikácii 
o rodine 

- vnímal a prejavil svoje city 

-vyjadril svoj názor 

Mládež a jej svet 

 
4 

 

Typické vlastnosti 

Záľuby, problémy mládeže 

Postavenie mládeže v spoločnosti 

Generačné problémy 

- rozšíril SZ o pojmy zo sveta mládeže 

-charakterizoval mládež 

- nadviazal kontakty 

-vymieňal si názory 

Etika všedného dňa 
 4 

 

Povinnosti a práva 

Etika návštev, pozvánka, obdarovanie, 
blahoželanie 

Typy hostí, pohostinnosť 

Témy na rozhovory, príprava párty 

 

-rešpektoval zásady slušného správania 

- vypočul si a podal informácie, napísal 
pozvánku na rodinné stretnutie 

-vyjadril svoj súhlas aj nesúhlas 

- nadviazal kontakty v súlade 
s komunikačnými situáciami 

Dovolenka a 

turizmus 
 

4 

 

Obľúbené destinácie 

Dovolenky kedysi a dnes 

V cestovnej kancelárii 

Zážitky z prázdnin, z dovolenky 

 

Enviromentálna výchova – 

hodnotiť vzťahy medzi človekom 

a jeho životným prostredím, 

spoznávať súvislosti medzi vývojom 

ľudskej populácie a vzťahom 

k prostrediu v rôznych oblastiach 

sveta 

-vyjadril svoj názor 

-predstavil záujmy a vkus 

-potvrdil a odmietol ponuky 

-reagoval na príbeh 

 

Kultúra a umenie 

 
4 

 

Kultúra na vidieku a v meste 

Obľúbené druhy umenia, osobnosti 

Návšteva kultúrneho podujatia 

Festivaly, výstavy – známe osobnosti 

 

- vybral  si z ponúknutých možností 

- porozumel informácii o živote a práci 
umelca 

- prerozprával obsah príbehu 

- vypočul si a podal informáciu 

 

 

Móda a oblečenie 

 

4 

 

Vplyv počasia na oblečenie 

Typy oblečenia 

Módne trendy, móda a vkus 

Šaty robia človeka, konfekcia, oblečenie 
šité na mieru 

- vybral z ponúknutých možností 

- opísal kvalitu oblečenia 

- predstavil svoj vkus 

- vyjadril záujem zúčastniť sa na diskusii 

-vyjadril svoj názor 

Miesta a mestá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Dôležité miesta v živote človeka 

Miesta trávenia voľného času, štúdia 

Turisticky zaujímavé miesta 

Moje obľúbené miesto a mesto 

 

Enviromentálna výchova – 

hodnotiť vzťahy medzi človekom 

a jeho životným prostredím, 

spoznávať súvislosti medzi vývojom 

ľudskej populácie a vzťahom 

k prostrediu v rôznych oblastiach 

sveta 

 

- vyjadril očakávania a reagoval na ne 

- zúčastnil sa na diskusii 

- našiel miesta podľa inštrukcií 

- rozumel popisu miesta na prospekte 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Človek a spoločnosť 

 

 

 

 

6 Morálka mládeže a dospelých 

Práva a povinnosti ľudí v bežnom živote 

Morálka a zákon, nedorozumenia 
a konflikty 

Návštevy, pohostinnosť, hosť a hostiteľ 

Formy občianskej pomoci 

Vplyv spoločnosti na jednotlivca a rodinu 

- reagoval na udalosti, vo vyhrotenej situácii 

- diskutoval o právach a povinnostiach 

- vedel vnímať a prejaviť svoje city 

- rešpektoval zásady slušného správania 

- bol empatický voči osobám v núdzi 

- vyjadril svoj názor na medziľudské vzťahy 

Po skončení štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň B2 – fáza primeraného využívania 

komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciách. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

Človek a príroda - biológia 

-zásady správnej výživy 

 

Umenie a kultúra 

-druhy umení, tolerancia iných kultúr 

 

Človek a hodnoty – etická výchova 

- demokracia v móde, medziľudské vzťahy v škole, na pracovisku, v rodine 

 

- Človek a spoločnosť – geografia 

- -cestovanie, dovolenka 

 

Odborná literatúra 

 

JA - cvičebnica 

učebnica   Themen aktuell 

pracovný zošit 

slovníky 

 

Didaktická technika 

 

CD prehrávač 

tabuľa 

interaktívna tabuľa 

dataprojektor 

PC 

 

 

Pomôcky 

 

internet 

knižnica 

časopis Spitze 

zošit 

 

Odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové programy nadobudnuté v rámci 

projektu  Moderná škola 26110130272 
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Nepovinný predmet: Cvičenia v nemeckom jazyku 

ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : Cvičenia v nemeckom jazyku 
1 hodiny týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Familie 3 Slovná zásoba 

Rodina, rodinný príslušníci 

Rozprávanie 

Opis a charakteristika jednotlivých členov 
rodiny. 

Čítanie s porozumením 

Ako žijú mladí dospelí v Nemecku 

Gramatika 

Prídavné mená a privlastňovacie zámená 

-SZ vhodne využil pri opise rodinných 
príslušníkov 

-na základe SZ dokázal opísať vzťahy v 
rodine 

- v texte správne využil grafický podnet pre 
popísanie spôsobu života mladých v 
Nemecku 

- správne využil skloňovanie a stupňovanie 
prídavných mien a privlastňovacích zámen 

Arbeit und Freizeit 3 Slovná zásoba 

Práca, povolania, aktivity voľného času, 
záľuby 

Rozprávanie 

Opis prostredia v ktorom žijem, ako trávim 
voľný čas, čím sa chcem v budúcnosti 
živiť 

Čítanie s porozumením 

Sabine Kornblume musí odcestovať 

Posluch 

Telefonické rozhovory 

Písomný prejav 

E-mail 

Gramatika 

Časové predložky a spojky 

- SZ vhodne využil pri opise prostredia, 
v ktorom trávi svoj voľný čas, čomu sa rád 
venuje,  

 

- dokázal charakterizovať svoje záľuby, 
vyjadriť predstavy o svojom budúcom 
povolaní, 

 

- po prečítaní textu vytvoril pokyny pre otca 

 

- po vypočutí nahrávky vytvoril podobné 
rozhovory s pomocou nápovedy, 

- napísal odpoveď na rôzny typy doručených 
e-mailov, 

 

- správne použil časové predložky a spojky, 

Sviatky 4 Slovná zásoba 

Sviatky 

Rozprávanie 

Popis jednotlivých typov sviatkov, opis 
obľúbeného sviatku 

Čítanie s porozumením 

Novinové články 

Písomný prejav 

Pozvánky 

Gramatika 

Časové predložky a spojky 

- v komunikácii použil novú SZ z oblasti 
slávenia sviatkov, 

- vymenoval jednotlivé typy sviatkov, 

- dokázal opísať jednotlivé sviatky 
a podrobne charakterizovať ako trávi 
vybraný sviatok, 

- po prečítaní článkov správne vypracoval 
zadané úlohy, 

 

- napísal pozvánky na rôzne  druhy slávnosti, 

-  správne použil jednotlivé druhy časových 
spojok a predložiek 

Škola 4 Slovná zásoba 

Škola, vzdelávanie, typy škôl 

Rozprávanie 

Porozprávať o možnostiach štúdia na 
Slovensku a v Nemecku 

Čítanie s porozumením 

Boj v triede 

Písomný prejav      Odpoveď na list 

- pri opise využil novú slovnú zásobu 

 

- rozlíšil jednotlivé typy škôl 

- opísal školský systém na Slovensku a v 
Nemecku 

- na základe prečítaného  vypracoval úlohy k 
textu 

- napísal odpoveď na došlý list 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Jedlo a pitie 3 Slovná zásoba 

Jedlá, nápoje, stolovanie 

Rozprávanie 

Popísať slovenskú a nemeckú kuchyňu 

Čítanie s porozumením 

Nemecké špeciality, Večerná vychádzka 

Gramatika 

Časovanie slovies 

 

- SZ vhodne použil pri rozprávaní 
o nemeckých a slovenských špecialitách  

-  vymenoval rôzne druhy jedál typické pre 
Slovensko a Nemecko 

 

- po prečítaní textu vypracoval správne 
zadané úlohy 

 

- správne časoval slovesá 

Film 3 Slovná zásoba 

Typy a úlohy masmédií, vplyv médií na 
človeka 

Rozprávanie 

Obľúbené filmové žánre, filmy, možnosti 
a spôsoby pozerania filmov 

Posluch 

Povedz, kde tie kvety sú 

Písomný prejav 

Môj obľúbený herec 

Gramatika 

Miestne predložky a príslovky 

 

- rozšíril si SZ použil ju pri rozprávaní 
o masmédiách 

 

- vymenoval jednotlivé typy masmédií, 
filmové žánre, filmy, spôsoby a možnosti 
pozerania filmov 

- predstavil svoj obľúbený film 

- po vypočutí piesne vypracoval zadané 
úlohy 

- na základe zadaných bodov vypracoval 
charakteristiku obľúbeného herca/ herečky 

 

- správne použitie miestnych predložiek 
a prísloviek 

Cestovanie 3 Slovná zásoba 

Dopravné prostriedky, možnosti 
ubytovanie, turistické frázy 

Rozprávanie 

Nemčina na cestách  - situačné úlohy 

Čítanie s porozumením 

DDR, BRD, svet 

Písomný prejav 

Dovolenka po 2015 

Gramatika 

Vzťažné vety, nepriame otázky 

 

-doplnil si SZ a využil ju v komunikácii 
o cestovaní a turizme 

 

-využil konverzačné frázy podľa zadaných 
situačných úloh 

- po prečítaní textu správne vypracoval 
zadané úlohy  

- napísal formálny list do CK s cieľom získať 
informácie o ceste 

 

- správne použil  vzťažné vety a nepriame 
otázky 

Hudba 4 Slovná zásoba 

Hudba, hudobné žánre, hudobné nástroje, 
počúvanie hudby 

Rozprávanie 

Kultúrne podujatie 

Čítanie s porozumením 

Mozartov životopis 

Gramatika 

Infinitív s zu, predložkové väzby 

 

 

 

- novú SZ vhodne využil pri opise kultúrneho 
podujatia 

 

-vymenoval a opísal hudobné  žánre, opísal 
kultúrne podujatie (koncert), ktorého sa 
zúčastnil 

- na základe prečítaného vypracoval zadané 
úlohy 

- správne použil infinitív s zu a predložkové 
väzby (rekcia slovies) 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

337 

Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Šport 3 Slovná zásoba 

Druhy športu, športové podujatia, športové 
centrá 

Rozprávanie 

Obľúbené športové disciplíny, športové 
podujatia 

Posluch 

Fitness tréning 

 

Písomný prejav 

List čitateľa 

Gramatika 

Prídavné mená, číslovky 

 

- SZ obohatenú o nové pojmy z oblasti 
športu 

 

- porozprával o rôznych športových 
podujatiach, obľúbenom športe 

 

- po vypočutí správne vypracoval zadané 
úlohy 

 

- napísal list k článku „ Alpinismus“ 

 

- správne použil stupňovanie prídavných 
mien  a číslovky 

Móda 3 Slovná zásoba 

Druhy oblečenia podľa rôznych 
príležitostí, ročných období, počasia 

Rozprávanie 

V obchodnom dome 

Posluch 

„Aschenputtel“ 

Písomný prejav 

Reklamácia 

Gramatika 

Partizip I, Partizip II 

- rozšírenú SZ o pojmy z oblasti módy  využil 
pri rozprávaní 

 

- rozlíšil spôsoby obliekania pri rôznych 
príležitostiach, v rôznych vekových 
skupinách 

 

- po vypočutí textu vypracoval zadané úlohy, 
pracoval s obrázkami 

- napísal formálny list 

 

- správne použil príčastie prítomné a minulé 

 
Tematický plán je určený pre začiatočníkov a nepravých začiatočníkov. Po skončení 

štvorročného štúdia dosiahne žiak úroveň  

B1 – fáza v samostatného využívania komunikačných nástrojov. 

Podľa cieľového vzdelávacieho štandardu z cudzích jazykov pre štvorročné gymnázia 

schváleného MŠVVaŠ SR pod číslom 869/2002-42 s platnosťou od 1. septembra 2002 majú 

maturanti z Nemeckého jazyka dosiahnúť úroveň B1 respektíve B2 a kedže dvojhodinová 

dotácia umožňuje žiakom dosiahnuť len úroveň A2 bola hodinová dotácia rozšírená o 1 hodinu 

formou Cvičení z Nemeckého jazyka. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

Cestovanie, jedlo a pitie – geografia 

Etika všedného dňa – etická výchova 

-formovanie medziľudských vzťahov v rodine a v škole 

-generačné vzťahy v rodine, problematika výchovy 

 

Odborná literatúra 

EM Neu – Brückenkurs – Kursbuch 

               - Arbeitsbuch  

Didaktická technika 

CD prehrávač, tabuľa, interaktívna tabuľa, dataprojektor, PC 

 

Pomôcky: internet, knižnica, zošit 
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ROČNÍK: PRVÝ / UČEBNICA RADUGA 1 

Rozpis učiva predmetu : RUSKÝ JAZYK 
3 hodiny týždenne, spolu 99 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam jazyka 8 

osvojiť si rus. hlásky, ich výslovnosť 

a pravopis, nacvičiť písanie slov,  

vedieť správne čítať jednoduchý text 

v ruštine 

osvojil si rus. hlásky, ich 

výslovnosť a pravopis, nacvičil 

písanie slov,  

vedel správne čítať jednoduchý 

text v ruštine 

1.lekcia – Ako sa voláš? 9 
vedieť časovať sloveso „byť“,  

ovládať základné číslovky do 10,  

vedieť utvoriť jednoduchú otázku 

a odpoveď na ňu kladne a záporne, 

ovládať základné pozdravy 

vedel časovať sloveso „byť“,  

ovládal základné číslovky do 10,  

vedel utvoriť jednoduchú otázku 

a odpoveď na ňu kladne 

a záporne, 

vedel pozdraviť. 

 

2.lekcia – Zoznámte sa 10 
naučiť sa rozlišovať prízvučné 

a neprízvučné slabiky,  

ovládať pravopis základných čísloviek, 

vedieť správne osloviť neznámu osobu 

naučil sa rozlišovať prízvučné 

a neprízvučné slabiky,  

ovládal pravopis základných 

čísloviek, vedel správne osloviť 

neznámu osobu 

3. lekcia – Hovoríte po 

rusky? 

18 
osvojiť si intonáciu v ruštine, 

poznať jotované písmená, 

ovládať základné číslovky do 20,  

vedieť časovať prebrané slovesá,  

osvojiť si používanie čísl. 2-5 v spojení 

s podstatnými menami 

osvojil si intonáciu v ruštine, 

poznal jotované písmená, 

ovládal základné číslovky do 20,  

vedel časovať prebrané slovesá,  

osvojil si používanie čísl. 2-5 

v spojení s podstatnými menami 

4. lekcia – Na návšteve 26 

 

osvojiť si pohyblivý prízvuk slovies 

a intonáciu zvolacích viet, 

ovládať číslovky do 100,  

naučiť sa skloňovať pods. mená v nom. 

a dat., 

vedieť použiť budúci čas. 

osvojil si pohyblivý prízvuk 

slovies a intonáciu zvolacích 

viet, 

ovládal číslovky do 100,  

naučil sa skloňovať pods. mená 

v nom. a dat., 

vedel použiť budúci čas. 

5. lekcia – Naša rodina 28 
ovládať pohybl. prízvuk slovies, 

rozlišovať intonáciu otázok podľa ich 

zmyslu,  

naučiť sa gen. pods. mien,  

vedieť vyjadriť „ja mám, ty máš ...“, 

vedieť skloňovať os. zám. v nom.- akuz., 

ovládať názvy povolaní,  

naučiť sa slov. zásobu k téme: rodina 

ovládal pohybl. prízvuk slovies, 

rozlišoval intonáciu otázok 

podľa ich 

zmyslu,  

naučil sa gen. pods. mien,  

vedel vyjadriť „ja mám, ty máš 

...“,  

vedel skloňovať os. zám. 

v nom.- akuz., ovládal názvy 

povolaní,  

naučil sa slov. zásobu k téme: 

rodina 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

B1. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení troch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia. 
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ROČNÍK: DRUHÝ / UČEBNICA RADUGA 1 

Rozpis učiva predmetu : RUSKÝ JAZYK 
3 hodiny týždenne, spolu 99 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam jazyka 3 zopakovať si písanie a čítanie po rusky,   
zopakoval si písanie a čítanie po 

rusky 

6.lekcia – Poďme do 

kina! 

18 
naučiť sa pozvať niekoho niekam, 

odmietnuť pozvanie s ospravedlnením, 

vedieť klásť základné konverzačné 

otázky, odpovedať na ne, ovládať 

časovanie slovies s pohyblivým 

prízvukom a zvratných slovies 

naučil sa pozvať niekoho 

niekam, odmietnuť pozvanie 

s ospravedlnením, vedel klásť 

základné konverzačné otázky, 

odpovedal na ne, ovládal 

časovanie slovies s pohyblivým 

prízvukom a zvratných slovies 

7.lekcia – Alexej a Kaťa 

chodievajú do divadla 

16 
naučiť sa kupovať lístky do divadla na 

určitý dátum, vedieť vyjadriť dojmy 

z divadelného predstavenia, vedieť klásť 

otázky o záujmovej činnosti 

a odpovedať na ne, naučiť sa napísať 

adresu po rusky, zvládnuť radové 

číslovky 1-30, ovládať dátum v ruštine 

naučil sa kupovať lístky do 

divadla na určitý dátum, vedel 

vyjadriť dojmy z divadelného 

predstavenia, vedel klásť otázky 

o záujmovej činnosti 

a odpovedal na ne, naučil sa 

napísať adresu po rusky, zvládol 

radové číslovky 1-30, ovládal 

dátum v ruštine 

8. lekcia – Anna 

a Zuzana sa zapisujú na 

kurz 

17 
naučiť sa orientovať v škole, ovládať 

školské predmety, pomôcky, známky, 

osvojiť si vykanie, minulý čas v ruštine, 

skloňovanie podstatných mien a zámen 

naučil sa orientovať v škole, 

ovládal školské predmety, 

pomôcky, známky, osvojil si 

vykanie, minulý čas v ruštine, 

skloňovanie podstatných mien a 

zámen 

9. lekcia – Dnes 

chodíme po obchodoch 

21 

 

vedieť utvoriť otázky súvisiace 

s orientáciou v meste a odpovedať na ne, 

zvládnuť otázky a odpovede pri 

nakupovaní, naučiť sa ďalšie časovanie 

slovies a skloňovanie životných 

a neživotných podstatných mien 

vedel utvoriť otázky súvisiace 

s orientáciou v meste 

a odpovedal na ne, zvládol 

otázky a odpovede pri 

nakupovaní, naučil sa ďalšie 

časovanie slovies a skloňovanie 

životných a neživotných 

podstatných mien 

10. lekcia – Pôjdeme do 

Peterburgu 

21 
naučiť sa vyjadriť možnosť, nemožnosť, 

zákaz, príčinu, radosť a ľútosť, vedieť 

rozprávať o pamätihodnostiach v meste, 

osvojiť si skloňovanie podstatných mien 

v množnom čísle 

naučil sa vyjadriť možnosť, 

nemožnosť, zákaz, príčinu, 

radosť a ľútosť, vedel rozprávať 

o pamätihodnostiach v meste, 

osvojil si skloňovanie 

podstatných mien v množnom 

čísle 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

B1. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení troch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia, dejepis. 
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ROČNÍK: PRVÝ / UČEBNICA RADUGA 1 

Rozpis učiva predmetu : RUSKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam jazyka 4 

osvojiť si rus. hlásky, ich výslovnosť 

a pravopis, nacvičiť písanie slov,  

vedieť správne čítať jednoduchý text 

v ruštine 

osvojil si rus. hlásky, ich 

výslovnosť a pravopis, nacvičil 

písanie slov,  

vedel správne čítať jednoduchý 

text v ruštine 

1.lekcia – Ako sa voláš? 4 
vedieť časovať sloveso „byť“,  

ovládať základné číslovky do 10,  

vedieť utvoriť jednoduchú otázku 

a odpoveď na ňu kladne a záporne, 

ovládať základné pozdravy 

vedel časovať sloveso „byť“,  

ovládal základné číslovky do 10,  

vedel utvoriť jednoduchú otázku 

a odpoveď na ňu kladne 

a záporne, 

vedel pozdraviť. 

 

2.lekcia – Zoznámte sa 8 
naučiť sa rozlišovať prízvučné 

a neprízvučné slabiky,  

ovládať pravopis základných čísloviek, 

vedieť správne osloviť neznámu osobu 

naučil sa rozlišovať prízvučné 

a neprízvučné slabiky,  

ovládal pravopis základných 

čísloviek, vedel správne osloviť 

neznámu osobu 

3. lekcia – Hovoríte po 

rusky? 
12 

osvojiť si intonáciu v ruštine, 

poznať jotované písmená, 

ovládať základné číslovky do 20,  

vedieť časovať prebrané slovesá,  

osvojiť si používanie čísl. 2-5 v spojení 

s podstatnými menami 

osvojil si intonáciu v ruštine, 

poznal jotované písmená, 

ovládal základné číslovky do 20,  

vedel časovať prebrané slovesá,  

osvojil si používanie čísl. 2-5 

v spojení s podstatnými menami 

4. lekcia – Na návšteve 12 

 

osvojiť si pohyblivý prízvuk slovies 

a intonáciu zvolacích viet, 

ovládať číslovky do 100,  

naučiť sa skloňovať pods. mená v nom. 

a dat., 

vedieť použiť budúci čas. 

osvojil si pohyblivý prízvuk 

slovies a intonáciu zvolacích 

viet, 

ovládal číslovky do 100,  

naučil sa skloňovať pods. mená 

v nom. a dat., 

vedel použiť budúci čas. 

5. lekcia – Naša rodina 12 
ovládať pohybl. prízvuk slovies, 

rozlišovať intonáciu otázok podľa ich 

zmyslu,  

naučiť sa gen. pods. mien,  

vedieť vyjadriť „ja mám, ty máš ...“, 

vedieť skloňovať os. zám. v nom.- akuz., 

ovládať názvy povolaní,  

naučiť sa slov. zásobu k téme: rodina 

ovládal pohybl. prízvuk slovies, 

rozlišoval intonáciu otázok 

podľa ich 

zmyslu,  

naučil sa gen. pods. mien,  

vedel vyjadriť „ja mám, ty máš 

...“,  

vedel skloňovať os. zám. 

v nom.- akuz., ovládal názvy 

povolaní,  

naučil sa slov. zásobu k téme: 

rodina 

6.lekcia – Povolanie, 

interwiu. 

14 
naučiť sa čím kto chce, nechce byť, čím 

sa kto chce, nechce stať, aké povolanie 

kto má, čo koho zaujíma, nezaujíma, 

vedieť klásť základné konverzačné 

otázky, odpovedať na ne, ovládať 

časovanie slovesa chcieť,7. pád  j. č. 

vybraných slovies 

naučil sa aké povolanie kto má, 

čím sa chce, nechce stať, vedel 

klásť základné konverzačné 

otázky, odpovedal na ne, ovládal 

časovanie slovesa a p. mená v 7. 

Páde j. č. 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

B1. 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

343 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení troch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia. 
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ROČNÍK: DRUHÝ / UČEBNICA RADUGA 1,2 

Rozpis učiva predmetu : RUSKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam jazyka 2 zopakovať si písanie a čítanie po rusky,   
zopakoval si písanie a čítanie po 

rusky 

7.lekcia – Voľný čas, 

kedy že sa stretneme? 

8 
Naučiť sa  rozprávať o sebe, čo robiť vo 

voľnom čase, ako niekoho pozvať, 

vedieť klásť otázky o záujmovej činnosti 

a odpovedať na ne, naučiť sa kto kde 

chodí,  zvládnuť I. a II. Časovanie 

slovies, slovesá so zmenou kmeňovej 

spoluhlásky a zvratné slovesá 

naučil sa rozprávať o sebe čo 

robí vo voľnom čase, vedel klásť 

otázky o záujmovej činnosti 

a odpovedal na ne, naučil sa I. 

a II. časovanie slovies, slovesá 

so zmenou kmeňovej 

spoluhlásky a zvratné slovesá 

8. lekcia – Zoznámenie, 

inzerát 

8 
naučiť sa ako napísať zoznamovací 

inzerát, kto sa chce s kým zoznámiť, 

osvojiť si slovesné väzby zaujímať sa 

o čo, naučiť sa skloňovanie osobných 

zámen 

naučil sa ako napísať 

zoznamovací inzerát, kto sa chce 

s kým zoznámiť, osvojil si 

slovesné väzby zaujímal sa o čo, 

naučil sa skloňovanie osobných 

zámen 

1. lekcia –  Anna 

a Zuzana sa zapisujú na 

kurz 

10 

 

naučiť sa orientovať v škole, ovládať 

školské predmety, pomôcky, známky, 

osvojiť si vykanie, minulý čas v ruštine, 

skloňovanie podstatných mien a zámen 

naučil sa orientovať v škole, 

ovládal školské predmety, 

pomôcky, známky, osvojil si 

vykanie, minulý čas v ruštine, 

skloňovanie podstatných mien a 

zámen 

2. lekcia – Na 

vyučovaní, cez 

prestávku 

10 
naučiť sa aký kto má rozvrh hodín, 

obľúbené predmety, aké kto má známky, 

z akého predmetu kto písal, bude písať 

kontrolnú prácu,  osvojiť si skloňovanie 

podstatných mien typu  magazin, 

portfeľ, nedeľa, fotografija 

a skloňovanie opytovacích zámen 

naučil sa aký kto má rozvrh 

hodín, obľúbené predmety, aké 

kto má známky, z akého 

predmetu kto písal, bude písať 

kontrolnú prácu,  osvojil si 

skloňovanie podstatných mien 

typu  magazin, portfeľ, nedeľa, 

fotografija a skloňovanie 

opytovacích zámen 

3. lekcia – Ako sa kde 

dostanem? Ako 

pocestujem? V metre. 

Na ulici – vonku. 

10 
vedieť utvoriť otázky súvisiace 

s orientáciou v meste a odpovedať na ne, 

ktorý autobus, električka kam idú, čím 

kto cestuje, čo kto hľadá, naučiť sa 

časovanie pohybových slovies, 

neurčitok typu kak popasť, kak doechať 

vedel utvoriť otázky súvisiace 

s orientáciou v meste 

a odpovedal na ne, otázky ako sa 

kam dostať, ktorý autobus, 

električka kam idú, čím kto 

cestuje, čo kto hľadá, naučil sa 

časovanie pohybových slovies, 

neurčitok typu kak popasť, kak 

doechať 

4. lekcia – V nákupnom 

centre, dnes chodíme po 

obchodoch 

10 
zvládnuť otázky a odpovede pri 

nakupovaní, naučiť sa ďalšie časovanie 

slovies a skloňovanie životných 

a neživotných podstatných mien 

 zvládol otázky a odpovede pri 

nakupovaní, naučil sa ďalšie 

časovanie slovies a skloňovanie 

životných a neživotných 

podstatných mien 

5. lekcia  – Pôjdeme do 

Peterburgu 
8 

naučiť sa vyjadriť možnosť, nemožnosť, 

zákaz, príčinu, radosť a ľútosť, vedieť 

rozprávať o pamätihodnostiach v meste, 

osvojiť si skloňovanie podstatných mien 

v množnom čísle 

naučil sa vyjadriť možnosť, 

nemožnosť, zákaz, príčinu, 

radosť a ľútosť, vedel rozprávať 

o pamätihodnostiach v meste, 

osvojil si skloňovanie 

podstatných mien v množnom 

čísle 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

B1. 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení troch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia, dejepis. 
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ROČNÍK: TRETÍ / UČEBNICA RADUGA 2,3 

Rozpis učiva predmetu : RUSKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam jazyka 2 zopakovať si písanie a čítanie po rusky,   
zopakoval si písanie a čítanie po 

rusky 

6.lekcia – Navštívte 

Prahu! 

10 
Naučiť sa  informovať zahraničných 

hosťov a študentov o Prahe, vedieť 

odpovedať na ich otázky ,  vedieť im 

doporučiť zaujímavé miesta,  zvládnuť I. 

a II. Pád  mn. č. podst. mien  

Naučil sa  informovať 

zahraničných hosťov a študentov 

o Prahe, vediel odpovedať na ich 

otázky ,  vediel im doporučiť 

zaujímavé miesta,  zvládol I. 

a II. Pád  mn. č. podst. mien 

1. lekcia – Stretnutie, 

Ako sa máš? 

Dima telefonuje domov 

Zuzane 

12 
naučiť sa telefonovať, osvojiť si 

konverzáciu pri stretnutí na ulici a 

odpovedať na otázku ako sa máš, ako sa 

ti darí? Časovanie slovesa vrátiť sa, 

vyjadriť zápor  

naučil sa telefonovať, osvojil si 

konverzáciu pri stretnutí na ulici 

a odpovedal na otázku ako sa 

máš, ako sa ti darí?  Časovanie 

slovesa vrátiť sa, vyjadril zápor 

2. lekcia –  Táňa 

a Viktor sa rozprávajú o 

konkurze 

12 

 

naučiť sa konkurznú terminológiu, kedy 

sa koná, kto sa ho zúčastní, aké sú 

podmienky – kto ako má vyzerať, 

popísať vzhľad človeka, vyjadriť 

podobnosť, uviesť dátum, osvojiť si 

skloňovanie prídavných mien podľa 

vzoru nový a skloňovanie radových 

čísloviek 

naučil sa konkurznú 

terminológiu, kedy sa konal, kto 

sa ho zúčastnil, aké sú 

podmienky – kto ako  vyzeral, 

popísal vzhľad človeka, vyjadril 

podobnosť, uviedol dátum, 

osvojil si skloňovanie 

prídavných mien podľa vzoru 

nový a skloňovanie radových 

čísloviek 

3. lekcia – Módna 

prehliadka a obliekanie 

14 
naučiť sa ako sa pripravuje módna 

prehliadka,čé si kto oblečie a aké 

modely kto predvedie, časovanie slovies 

odeť,  nadeť, sňať, použitie väzby učiť 

sa na koho a zámen aký, ktorý, použitie 

predložky dľia 

naučil sa ako sa pripravuje 

módna prehliadka,čo si kto 

obliekol a aké modely kto 

predviedol, časovanie slovies 

odeť,  nadeť, sňať, použil väzby 

učiť sa na koho a zámen aký, 

ktorý, použil predložky dľia 

4. lekcia – List do 

redakcie časopisu. 

16 
vedieť pomenovať kto má aké povahové 

vlastnosti, komu je možné dôverovať, 

komu je potrebné pomáhať, čo kto má, 

musí robiť, naučiť sa používať slovesné 

väzby čakať niekoho, pomáhať komu, 

použitie spojok pretože, preto, 

vyjadrenie možnosti, nutnosti, 

nemožnosti 

vedel pomenovať kto má aké 

povahové vlastnosti, komu je 

možné dôverovať, komu je 

potrebné pomáhať, čo kto mal, 

musel robiť, naučil sa používať 

slovesné väzby čakať niekoho, 

pomáhať komu, použitie spojok 

pretože, preto, vyjadrenie 

možnosti, nutnosti, nemožnosti  

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

B1. 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 
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Po ukončení troch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia, dejepis. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ / UČEBNICA RADUGA 3,4 

Rozpis učiva predmetu : RUSKÝ JAZYK 
2 hodiny týždenne, spolu 60 

vyučovacích hodín 

Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam jazyka 2 zopakovať si písanie a čítanie po rusky,   
zopakoval si písanie a čítanie po 

rusky 

5.lekcia – počasie 8 
naučiť sa terminológiu o počasí, aké 

býva počasie v rôznych ročných 

obdobiach, vedieť odpovedať aká je 

predpoveď počasia na zajtra,  otázky  čo 

sa môže stať, keď sa počasie náhle 

zmení,  zvládnuť  vyjadrenie dátumu 

a letopočtu a skloňovanie prídavných 

mien 

naučil sa terminológiu o počasí, 

aké býva počasie v rôznych 

ročných obdobiach, vedel 

odpovedať aká je predpoveď 

počasia na zajtra, odpovedal na 

otázky  čo sa môže stať, keď sa 

počasie náhle zmení,  zvládol  

vyjadrenie dátumu a letopočtu a 

skloňovanie prídavných mien 

1. lekcia – cestovatelia 

po transibírskej 

magistrále, Sibír 

 

8 
 osvojiť si konverzáciu súvisiacu so 

Sibírom – aká je tam príroda, počasie, 

v lete a v zime, nerastné bohactvo, ako 

je to ďaleko, ako sa tam cestuje, 

určovanie hodín, základné číslovky nad 

100, 3. stupeň prídavných mien  

osvojil si konverzáciu súvisiacu 

so Sibírom – aká je tam príroda, 

počasie, v lete a v zime, nerastné 

bohactvo, ako je to ďaleko, ako 

sa tam cestuje, určil hodiny, 

základné číslovky nad 100, 3. 

stupeň prídavných mien 

2. lekcia –  ekológia 

moje poslanie 

12 

 

naučiť sa ekologickú terminológiu, čo 

znamená žiť v súlade s prírodou, popísať 

aké problémy rieši ekológia, čo treba 

robiť pre ochranu prírody, akých 

ekologických aktivít je potrebné sa 

zúčastniť, osvojiť si slovesné väzby 

zučastniť sa v čom a skloňovanie 

podstatných mien typu tetraď 

naučil sa ekologickú 

terminológiu, čo znamená žiť 

v súlade s prírodou, popísal aké 

problémy rieši ekológia, čo treba 

robiť pre ochranu prírody, akých 

ekologických aktivít je potrebné 

sa zúčastniť, osvojil si slovesné 

väzby zučastniť sa v čom 

a skloňovanie podstatných mien 

typu tetraď 

3. lekcia - vítame vás 

v Moskve, na letisku 

10 
naučiť sa terminológiu cestovania, ako 

sa informovať o prílete, odlete lietadla, 

ako si rezervovať izbu v hoteli, ako sa 

ubytovať, čo robiť keď vás pri prílete 

nik nečaká, čo robiť v prípade, že 

neviete kde máte batožinu, určovanie 

hodín – pokračovanie, podmieňovací 

spôsob, podmienkové vety typu so 

spojkou esli by 

naučil sa terminológiu 

cestovania, ako sa informovať 

o prílete, odlete lietadla, ako si 

rezervovať izbu v hoteli, ako sa 

ubytovať, čo robiť keď vás pri 

prílete nik nečaká, čo robiť 

v prípade, že neviete kde máte 

batožinu,naučil sa určovanie 

hodín – pokračovanie, 

podmieňovací spôsob, 

podmienkové vety typu so 

spojkou esli by 

4. lekcia – kde sa 

naobedujeme, 

reštaurácia 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vedieť poradiť kde je možné sa 

naobedovať, ako si objednať 

v reštaurácii jedlo, ako viesť 

komunikáciu u stola, čo kto je a pije, 

použitie rozkazovacieho spôsobu, 

časovanie slovies jesť a piť 

 

 

 

 

 

 

vedel poradiť kde je možné sa 

naobedovať, ako si objednať 

v reštaurácii jedlo, ako viesť 

komunikáciu u stola, čo kto je 

a pije, vedel použiť rozkazovací 

spôsob, časovanie slovies jesť a 

piť 
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Názov lekcie Hodiny Obsahový štandard Výkonový štandard 

5. lekcia – všedné dni 10 
naučiť sa terminológiu všedného dňa, čo 

je pre koho dôležité, kto žije, nežije 

jednotvárne, čo je pre koho dôležité, 

z čoho sa môžeme radovať, osvojiť si 

slovesné väzby typu radovať sa čomu, 

vzpomínať o kom, 2. stupeň prídavných 

mien, neurčité zámená 

naučil sa terminológiu všedného 

dňa, čo je pre koho dôležité, kto 

žije, nežije jednotvárne, čo je pre 

koho dôležité, z čoho sa môžeme 

radovať, osvojil si slovesné 

väzby typu  radovať sa čomu, 

spomínať o kom, 2. stupeň 

prídavných mien, neurčité 

zámená 

 

Tematický plán je určený pre začiatočníkov. Po skončení štvorročného kurzu dosiahnu úroveň 

B1. 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia 

V každej lekcii je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie učiva a 

sebahodnotenie. 

Po ukončení troch lekcií vyučujúci pripraví veľký didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Pri hodnotení s a používajú všeobecné kritériá a klasifikácia 

uvedená v tomto školskom vzdelávacom programe. 

Pri malých didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

Výkladové slovníky. 

Prekladové slovníky. 

Učebnice gramatiky. 

 

Didaktická technika 

CD prehrávač 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet  

Knižnica 

Tlač - obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 
Slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia, dejepis. 
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Názov predmetu MATEMATIKA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

      Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej 

kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: 

 „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie 

rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa 

dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na 

rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a 

priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

Tento predmet zahŕňa 

 matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať v svojom ďalšom živote 

(osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi 

rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote 

 rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj 

algoritmického myslenia 

 súhrn matematického, ktoré patria k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

 informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť. 

 

 

Obsah vzdelávania 
 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  
 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a  rozvíja 

schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, 

presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. Žiaci rozumejú podstate dôkazov a vedia ich 

aplikovať aj v bežnom živote. 

 

V  tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie 

pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiak sa oboznamuje 

s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Do tohto okruhu patrí aj práca s 

jednotkami, nepresnými číslami a inými číselnými sústavami. Súčasťou tohto okruhu je 

dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.  

 

V ďalšom tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú 

kvantitatívne a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou 

reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje 

k zavedeniu pojmu funkcie. Žiaci pracujú s rôznymi reprezentáciami vzťahov, algebraizujú a 
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modelujú jednoduché kvantitatívne vzťahy. Riešia rovnice, nerovnice a ich sústavy. Zaoberajú sa 

grafmi funkcií a ich vlastnosťami, predovšetkým v súvislosti s „čítaním“ grafov.  

 

V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými 

útvarmi, skúmajú a objavujú rovinné a priestorové útvary a ich vlastnosti. Učia sa zisťovať 

odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové 

a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.  

 

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania je Kombinatorika, pravdepodobnosť 

a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať 

a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát. Žiaci sa naučia používať rôzne stratégie zisťovania počtu 

možností, riešiť úlohy na pravdepodobnosť. Dôležitá je aj výučba elementov štatistiky, najmä 

schopnosť správnej interpretácie štatistických dát, porozumenie bežným pravdepodobnostným a 

štatistickým vyjadreniam, realizácia a posudzovanie jednoduchých štatistických prieskumov. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 Cieľom matematiky je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom 

budúcom živote. Matematika komplexne rozvíja žiakovu osobnosť, rozvíja žiakovo logické 

a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri 

riešení problému. Žiak spozná matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre 

spoločnosť. 

 Vyučovanie matematiky bude vedené snahou umožniť študentom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým 

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

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

schopnosť orientácie v rovine a v priestore. Napomôže rozvoju ich algoritmického myslenia, 

schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

 Výsledkom vyučovania je správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania 

a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé 

texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Študent bude vedieť využívať pochopené a osvojené 

postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie viedie k budovaniu vzťahu medzi 

matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou 

matematických modelov. Matematika sa podieľa na rozvíjaní schopností študentov používať 

prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie 

vhodného softvéru uľahčí niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie 

sa na podstatu riešeného problému. Študent pochopí zmysel a hodnotu matematiky v histórií 

i v súčasnosti, oboznámi sa s hlavnými historickými i kultúrnymi etapami vývoja matematiky.  

 Obsah vyučovania matematiky je zameraný na získanie spoločnosťou očakávanej úrovne 

všeobecného stredoškolského vzdelania. Organicky nadväzuje hlavne na algebrické učivo zo 

základnej školy, na učivo o funkciách, štatistiky, kombinatoriky a pravdepodobnosti. 

Geometrické učivo je obohatené o ďalšie geometrické učivo. 

 Matematika bude viesť študentov k získavaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich 

s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.  

Rozvíja študentove funkčné a kognitívne kompetencie, metakognitívne kompetencie a vhodnou 

voľbou organizačných foriem a metód výučby aj ďalšie kompetencie potrebné v ďalšom živote, 

schopnosti kooperácie a komunikácie – spoluprácu v skupine pri riešení problému. 

 Matematika si kladie za cieľ aj to, aby študent spoznal v matematike súčasť ľudskej 

kultúry a silný a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť. Cieľom vyučovania je aj vytváranie, 

rozvíjanie a upevňovanie kladných morálnych a vôľových vlastností – samostatnosť, 

rozhodnosť, húževnatosť, kritickosť a sebakritickosť, dôvera vo vlastné sily, zodpovednosť.  
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Proces 
 

 Vo vyučovaní sa rovnocenne uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné a diagnostické 

metódy. Motivačné rozhovory, výzvy, úlohy, aktualizácia obsahu je vždy na začiatku a podľa 

možností aj v priebehu získavania a objavovania nových poznatkov, no i pred kontrolou a pri 

určovaní domácej úlohy. Pri motivácii sa využíva skutočnosť, že matematické pojmy, operácie, 

vety a metódy vznikli pri riešení konkrétneho problému, že matematika vychádza predovšetkým 

zo skúseností a z potrieb riešiť reálne situácie. 

 Funkciou expozičných metód je oboznámenia žiakov s novými pojmami, vzťahmi, 

zákonitosťami, pracovnými postupmi a s nimi spojenými metódami. Najúčinnejšie sú heuristické 

metódy a to nielen z hľadiska kvality osvojenia si nových poznatkov a zručnosti, ale i z hľadiska 

normatívneho, pretože rozvíjajú schopnosť samostatne sa vzdelávať. 

 Fixačné metódy vedú žiaka od orientačného oboznámenia sa s poznatkami, cez ich 

reprodukčné ovládanie až k tvorivému zvládnutiu. Nesmie sa však zabúdať na systematické 

utváranie vzťahov medzi starým a novým učivom, na systematické hľadanie súvislostí medzi 

jednotlivými tematickými celkami. 

 Z hľadiska zisťovania vzdelávacej a výchovnej kvality a efektivity práce učiteľa či žiaka, 

sú významné diagnostické metódy, ktoré pomáhajú realizovať princíp diferencovaného prístupu, 

klasifikáciu a ďalšie plánovanie vyučovacieho procesu. Medzi najbežnejšie metódy patrí 

pozorovanie a písomné skúšanie (testy, domáce úlohy, ročníkové práce, projekty, ...). 

 Aktivita žiaka pri vyučovaní matematiky nie je orientovaná len na úsilie zapamätať si, ale 

má byť spojená s hľadaním podstaty problému, so samostatným myslením. Vyučovanie do istej 

miery kopíruje objaviteľský postup. To si vyžaduje, aby sa učivo, pokiaľ je to možné, 

predkladalo vo forme problémov a otázok, ktoré majú žiaci riešiť. Pri riešení problémov sa  žiaci 

naučia používať rôzne pramene informácií, prehľady vzorcov, tabuľky, encyklopédie a 

primeranú odbornú literatúru. Napriek zdôrazňovaniu aktivity žiaka, jeho samostatnej práce, 

odporúčanie heuristických metód, nezriekame sa metód a foriem typicky vyučovacieho 

charakteru. 

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať: 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

 rozvíjať schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní  

         a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

 naučiť sa pracovať s návodmi, nariadeniami, zákonmi 

 určiť, či daná vetná konštrukcia je výrokom 

 tvoriť zložené výroky a zistiť štruktúru výrokov zložených z malého počtu jednoduchých 

výrokov pomocou logických spojok 

 vysvetliť rozdiel medzi implikáciou a ekvivalenciou  

 utvoriť negáciu výroku pomocou pravidiel pre negáciu základných zložených výrokov 

a negáciu jednoduchých kvantifikátorov 

 správne vnímať logické spojky v rôznych prostrediach 

 hľadať chyby v argumentácií a usudzovaní 

 v jednoduchých prípadoch vysloviť kontrapríklad všeobecných tvrdení 

 rozlíšiť nepodložené tvrdenie v prípade, že má dostatok informácií 

 pracovať s jednoduchými návodmi, odbornými textami a ukážkami nariadení vrátane 

posúdenia správnosti z nich odvodených tvrdení 

 zovšeobecniť jednoduché tvrdenia 

 svoje riešenie, resp. tvrdenie odôvodniť 

 rozoznať priamy dôkaz a dôkaz sporom 
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 rozumie podstate uvedených dôkazov a vie ju aplikovať v jednoduchých prípadoch aj 

v bežnom živote 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

 

 počítať s presnými aj približnými hodnotami, a to viacerými spôsobmi (spamäti, na 

papieri, pomocou kalkulačky) a efektívne používať kalkulačku  

 vyplniť číselné údaje vo formulári vyžadujúcom použitie nie veľkého počtu základných 

operácií a výpočet percent 

 použiť trojčlenku, priamu a nepriamu úmernosť na riešenie jednoduchých praktických úloh 

 posúdiť správnosť tvrdení vychádzajúcich z percentuálnych údajov 

 flexibilne používať a navzájom premieňať jednotky 

 používať vhodné jednotky pri jednotlivých úlohách 

 používať a čítať čísla zapísané vedeckým spôsobom, zapísať malé a veľké čísla pomocou 

mocniny čísla 10 a vykonávať s nimi počtové operácie 

 využiť počítanie s mocninami 10 (súčin a podiel) pri rádovom odhade výsledku 

 že racionálne čísla majú periodický desatinný rozvoj 

 zvoliť spôsob výpočtu, ktorý v danej situácií vedie k čo najpresnejšiemu výsledku 

 zaokrúhľovať a počítať so zaokrúhlenými hodnotami vrátane odhadu absolútnej chyby 

súčtu viacerých sčítancov, resp. súčinu presného a približného čísla 

 prečítať číslo zapísané rímskymi číslicami 

 vysvetliť princíp zápisu v pozičnej sústave a na základe toho prepísať číslo z inej ako 

desiatkovej sústavy do desiatkovej sústavy 

 vysvetliť princíp sčítania a násobenia v pozičnej sústave (napr. dvojkovej) 

 oboznámiť, ako súvisia iné číselné sústavy s výpočtovou technikou   

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

 

 naučiť sa modelovať a algebrizovať jednoduché vzťahy, vytvárať a interpretovať grafickú 

reprezentáciu vzťahu dvoch veličín a vedieť tieto prostriedky využiť pri riešení úloh  

 počítať jednoduché úlohy na jednoduché a zložené úrokovanie 

 rozumie princípu splácania pôžičky 

 v jednoduchých prípadoch na základe výpočtu úrokovej miery porovnať výhodnosť dvoch 

pôžičiek 

 určiť neznámu hodnotu v prípade vzťahov zadaných tabuľkou (špeciálne funkcií jednej 

alebo dvoch premenných) 

 v jednoduchých prípadoch zvoliť vhodnú reprezentáciu daného vzťahu medzi veličinami, 

porozumieť tabuľkám a grafickým reprezentáciám 

 vzťah opísaný slovne (špeciálne lineárnu závislosť) zapísať pomocou konštánt 

a premenných 

 modelovať reálne problémy a úlohy matematickým jazykom a interpretovať výsledky 

riešenia matematického problému do reálnej situácie 

 dosadiť do vzorca 

 zapísať dané jednoduché vzťahy pomocou premenných, konštánt, rovností a nerovností 

 riešiť slovné úlohy vyžadujúce riešenie jednoduchých rovníc s jedným výskytom neznámej 

alebo sústav rovníc s dvoma neznámymi, ktoré možno previesť na jednu rovnicu 

 použiť vhodnú metódu riešenia kvadratickej rovnice (napr. pomocou úpravy na štvorec, 

diskriminantu, graficky) 
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 zostaviť lineárnu rovnicu, sústavu lineárnych rovníc, kvadratickú rovnicu alebo nerovnicu 

predstavujúcu matematický model slovnej úlohy, vyriešiť ju, overiť a interpretovať 

výsledky s ohľadom na pôvodnú slovnú úlohu 

 z grafu funkcie odčítať s dostatočnou presnosťou veľkosť funkčnej hodnoty a naopak 

zaznačiť známu veľkosť funkčnej hodnoty do grafu 

 z grafu funkcie alebo jej hodnôt určených tabuľkou rozhodnúť o raste, klesaní, extrémoch 

funkcie, ohraničenosti a periodičnosti 

 u daného grafu na intuitívnej úrovni pracovať s pojmom rýchlosť zmeny 

 načrtnúť graf funkcie daných jednoduchých vlastností 

 riešiť jednoduché praktické úlohy vyžadujúce čítanie grafu funkcie alebo jeho tvorbu 

 na základe grafického znázornenia určiť približné riešenie – odhadnúť riešenie 

 zostrojiť graf lineárnej a kvadratickej funkcie podľa jej predpisu 

 rozlíšiť lineárnu a exponenciálnu závislosť a uviesť typické príklady týchto závislosti 

 využiť grafy lineárnej a exponenciálnej funkcie pre riešenie úloh 

 na základe grafu aj predpisu identifikovať niektoré ďalšie typy funkcií 

 geometrický interpretovať riešenie rovníc alebo sústav rovníc 

 určiť predpis lineárnej funkcie na základe jej grafu 

 

Geometria a meranie 

Geometria 

 používať základné geometrické koncepty (symetria, zhodnosť, podobnosť), spôsoby 

dvojrozmernej reprezentácie priestoru (mapy, rezy, priemety) a súradnicovú sústavu pri 

opise a analýze rovinných a priestorových vzťahov, na základe toho rozvíjať priestorovú 

predstavivosť a schopnosť orientácie v priestore 

 analyzovať charakteristické vlastnosti a vzájomné vzťahy geometrických útvarov 

a prostredníctvom geometrie rozvíjať matematickú argumentáciu, jednoduché zručnosti 

riešenia problémov a používanie jednoduchých algoritmov 

 pozná základné vlastnosti základných rovinných útvarov 

 používať vzorce na výpočet obsahu základných rovinných útvarov vrátane jednoduchých 

prípadov, keď je potrebné niektoré údaje dopočítať z ostatných údajov 

 vypočítať obsah rovinných útvarov rozložiteľných na základné rovinné útvary 

 použiť vhodnú metódu, nástroje a vzorce pri určovaní dĺžok, obsahov a objemov 

 v rovnobežnom premietaní načrtnúť kváder alebo jednoduché teleso zložené z malého 

počtu kvádrov 

 nakresliť bokorys a pôdorys jednoduchých útvarov zložených z kvádrov 

 pozná príklady iných spôsobov dvojrozmernej reprezentácie priestoru pri riešení 

jednoduchých úloh, riešiť jednoduché úlohy vyžadujúce priestorovú predstavivosť 

 vypočítať povrch a objem telies pomocou daných vzorcov vrátane jednoduchých prípadov, 

keď je potrebné niektoré údaje dopočítať z ostatných údajov 

 v jednoduchých prípadoch zobraziť rez telesa rovinou 

 pozná súvislosti rezu guľou so súradnicovým systémom 

 

 

 

Meranie   

 použiť vhodnú metódu, nástroje a vzorce pri určovaní dĺžok, obsahov a objemov 
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Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Kombinatorika  

 navrhnúť organizáciu súboru obsahujúceho veľký počet dát 

 používať a prispôsobovať rôzne stratégie zisťovania počtu možností založené na 

vypisovaní alebo systematickom vypisovaní možností alebo na kombinatorickom pravidle 

súčtu a súčinu 

 

Pravdepodobnosť 

 pochopiť a používať základné pravdepodobnostné pojmy 

 riešiť úlohy zamerané na hľadanie pomeru všetkých priaznivých a všetkých možností aj 

pomocou jednoduchých kombinatorických úloh, doplnkovej pravdepodobnosti 

 v jednoduchých prípadoch porovnať dve pravdepodobnosti 

 riešiť úlohy využitím „geometrickej“ pravdepodobnosti 

 uviesť príklady pravdepodobnostných javov 

 

Štatistika 

 rozumieť bežným štatistickým vyjadreniam (prezentovaným napr. v médiách), vedieť 

takéto vyjadrenia používať a v jednoduchých situáciách posúdiť správnosť alebo 

nesprávnosť interpretácie alebo prezentácie štatistických údajov,  

 v rámci možností porovnať dva súbory dát 

 čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

o sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 

každý každému porozumel 

o vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver 

o kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet) 

o správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

o presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

o rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére 

o osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve 

o hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých 

o argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému 
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Schopnosti riešiť problémy 

o rozvíjať schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 

argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

o naučiť sa pracovať s návodmi, nariadeniami, zákonmi 

o vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich matematickom 

vzdelávaní 

o hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu 

o posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, 

jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  

rôzne riešenia daného problému 

o korigovať nesprávne riešenia problému 

o používať osvojené metódy riešenia matematických problémov aj v iných oblastiach 

vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné 

o naučiť sa modelovať a algebrizovať jednoduché vzťahy, vytvárať a interpretovať grafickú 

reprezentáciu 

o vyhľadávať informácie o matematike v literatúre a informačných médiách, pracovať 

s informáciami 

o tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia 

o prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery 

o pripraviť  vlastné prezentácie a vystúpenia 

o schopnosť využívať informačné a  komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce 

o schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné 

stanovisko 

o rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

o získavať informácie v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii 

o zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

o preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku 

o vytvárať, rozvíjať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti – samostatnosť, 

rozhodnosť, húževnatosť, kritickosť a sebakritickosť, dôvera vo vlastné sily, 

zodpovednosť 
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Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním matematiky 

 

Poznávacia 

(kognitívna) 
Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne 

operácie. 

Tvoriť, prijať a 

spracovať informácie. 

Akceptovať skupinové 

rozhodnutia. 

Regulovať svoje 

správanie. 

Formulovať a riešiť 

problémy, používať stratégie 

a postupy riešenia. 

Vyhľadávať 

informácie. 
Kooperovať v skupine. 

Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické myslenie. 

Formulovať svoj 

názor a 

argumentovať. 

Tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a iných. 

 

Nájsť si vlastný štýl učenia  a 

vedieť sa učiť v skupine. 
 

Diskutovať a viesť 

diskusiu o odbornom 

probléme. 

Myslieť tvorivo a uplatniť 

výsledky tvorivého myslenia. 
 

 

 

Štandard kompetencií 

kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať 

v oblasti vedy a techniky 

o používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách 

o používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) 

o používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov 

 

kompetencia riešiť problémy 

o uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko – kritickom 

a tvorivom myslení 

o je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

o dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika 

o má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov 

 

kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

o má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

o používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

o dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí 

o dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 

 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa – učiť sa učiť 

o uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja 
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o dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

o dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať 

o kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti 

 

sociálne komunikačné kompetencie  

o dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácií a účelu uplatnenia 

o efektívne využíva dostupné informačno - komunikačné technológie 

o vie prezentovať  sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk 

o chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí 

osobnej zodpovednosti 

 

kompetencie sociálne a personálne 

o dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku 

o vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami 

o osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov 

o dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch 

 

kompetencie pracovné 

o dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

o je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny 

 

kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

o dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote 

 

kompetencie občianske 

o uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie 

o vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti 

o uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných 

o je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

o má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života 

a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia 

 

kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

o uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti 

o cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, pozná pravidlá spoločenského 

kontaktu (etiketu), správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, je tolerantný 

a empatický k prejavom iných kultúr 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické celky v predmete matematika budú odučené s použitím učebných pomôcok a 

výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu  Moderná škola Kód ITMS projektu: 

26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

 

 

 

 

 

Názov tematického 

okruhu 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Logika, dôvodenie, dôkazy Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

Aktualizácia obsahu učiva   

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Priblíženie učiva s príkladmi zo 

života 

Čísla, premenná a počtové 

výkony s číslami 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

Aktualizácia obsahu učiva   

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Priblíženie učiva s príkladmi zo 

života 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, 

diagramy 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Geometria a meranie 

 

 

Motivačná demonštrácia – ukážky 

objektov pozorovania 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

Aktualizácia obsahu učiva   

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia a pozorovanie 

(modely telies) 

Priblíženie učiva s príkladmi zo 

života 

Kombinatorika, 

pravdepodobnosť, štatistika 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

Problém ako motivácia 

Aktualizácia obsahu učiva   

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Priblíženie učiva s príkladmi zo 

života 

http://www.esf.edu.sk/
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Hodnotenie a klasifikácia predmetu 

 
Jednou z najdôležitejších zložiek humanizujúceho prístupu k žiakom je ich plánovanie 

a systematické hodnotenie a klasifikácia, pretože poskytujú obraz o úrovni našich žiakov 

a zároveň sú aj silným motivačným prvkom. Práve preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby naše 

hodnotenie bolo objektívne a spoľahlivé. 

 

Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

- hodnotenie žiakov je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má         

informatívnu, korekčnú, komparatívnu a motivačnú funkciu, 

- žiaci musia byť v procese vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo vedieť, čo sa 

bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok hodnotenia a právo na 

objektívne hodnotenie, 

- hodnotenie žiakov sa môže realizovať klasifikáciou a slovným hodnotením, 

- klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, jej výsledky sa vyjadrujú určenými stupňami 

na 5 bodovej stupnici, 

- slovné hodnotenie je formou hodnotenia, ktorého výsledky sú obsiahnuté v slovnom 

komentári, kde učiteľ ocení klady i nedostatky práce žiaka, 

- vo výchovno – vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie, 

- priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

a má hlavne motivačný charakter. Súhrnná klasifikácia žiaka sa spravidla uskutočňuje na 

konci prvého a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť 

úroveň jeho vedomostí v danom predmete, 

- v procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi, 

- v priebežnej klasifikácii učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka 

a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

- pri súhrnnej klasifikácii učiteľ objektívne hodnotí kvalitu vedomostí, zručností 

a návykov.  

 

Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno–vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

- sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 

- sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

- rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne), didaktickými testami, vypracovaním projektov, 

- rozhovormi so žiakom. 

 

Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom hárku. V priebehu školského 

roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať 

spätnú väzbu a usmerňovať výchovno–vzdelávací postup žiaka v zmysle jeho možnosti rozvoja 

a informovať zákonných zástupcov žiaka. 

Žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný z vyučovacieho predmetu matematika minimálne 

trikrát. 

Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie. Po ústnom vyskúšaní oznámi 

učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok a projektov oznámi 

žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 
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Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 8 / 2009 – R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 

10 / 2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009, 

hodnotenie prebieha v súlade s hodnotením v ŠkVP a y hodnotením platným pre Predmetovú 

komisiu matematiky a informatiky. 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou alebo slovne hodnotený. 

 

Výsledná klasifikácia zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti 

a zručnosti žiakov: 

- písomné – testy, písomky, referáty, projekty, domáce úlohy 

- praktické – tvorba modelov, získavanie a spracovávanie potrebných na riešenie 

matematických úloh 

- ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz 

nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických 

súvislostiach a ich aplikáciu v praktických súvislostiach 

 

Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci.  

Pri určovaní stupňa prospechu v matematike na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita 

práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa 

prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie 

ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého 

klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných 

v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.    

Do hodnotenia učiteľ zapája aj samotných žiakov a tým sa učia  hodnotiť ústne prejavy svojich 

spolužiakov, opraviť si vzájomné kompozície a zdôvodniť svoje hodnotenie. Žiaci sa  učia 

objektívne hodnotiť výkony svojich spolužiakov a svoje výkony. 

 

Kritériá pre malé písomné práce (písomky): hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

Kritériá pre veľké písomné práce:  
 

100 % - 86 % = 1 

  85 % - 70 % = 2 

  69 %  - 50 % = 3 

  49 % - 30 % = 4 

  29 % -   0 % = 5 
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Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia matematiky žiakov v 1. ročníku gymnázia sa 

využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Logika, dôvodenie, 

dôkazy 

T. Hecht: Matematika 
pre 4. ročník Gymnázií 
a SOŠ 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 1 

Tabuľa 

 

Internet  

 

Čísla a operácie, 

vzťahy, závislosti 

a zmena 

T. Hecht: Matematika 
pre 1. ročník gymnázia 
a SOŠ  
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 1 
J. Smida, J. Šedivý, J. 
Lukátšová, J. Vocelka: 
Matematika pre 1. 
ročník gymnázií Úvod 
Teória čísel 

PC 

Tabuľa 

  

Internet 

Funkcie 

 

T. Hecht Matematika 
pre 2. ročník gymnázií 
a SOŠ 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 1 
O. Odvárko: Funkcie I 
pre 1. ročník gymnázia 

Tabuľa 

 

 

Planimetria 

Stereometria 

T. Hecht: Matematika 
pre 1. ročník gymnázií 
a SOŠ 
T. Hecht: Matematika 
pre 2. ročník gymnázií 
a SOŠ 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 1 

Tabuľa 

PC 

Modely telies 

Internet 

Kombinatorika 

a pravdepodobnosť 

T. Hecht: Matematika 
pre 1. ročník gymnázií 
a SOŠ 
T. Hecht: Matematika 
pre 4. ročník gymnázií 
a SOŠ 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad  
matematiky 2 

Tabuľa  

 Z. Kubáček: 
Matematika pre 1. roč. 
GYM 1. časť 
Z. Kubáček: 
Matematika pre 1. roč. 
GYM 2. časť 
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Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia matematiky žiakov v 2. ročníku gymnázia sa 

využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Logika, dôvodenie, 

dôkazy 

T. Hecht: Matematika 
pre 4. ročník Gymnázií 
a SOŠ 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 1 

Tabuľa 

 

Internet  

 

Čísla a operácie, 

vzťahy, závislosti 

a zmena 

T. Hecht: Matematika 
pre 1. ročník gymnázia 
a SOŠ  
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 1 

PC 

Tabuľa 

  

Internet 

Funkcie 

 

T. Hecht: Matematika 
pre 1. ročník gymnázia 
a SOŠ  
T. Hecht: Matematika 
pre 2. ročník gymnázií 
a SOŠ 
O. Odvárko – M. 
Ryšánková: Funkcie II 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 2 

Tabuľa 

PC 

Internet 

Stereometria T. Hecht: Matematika 
pre 2. ročník gymnázií 
a SOŠ 
T. Hecht: Matematika 
pre 3. ročník gymnázií 
a SOŠ 
M. Božek: Základy 
geometrie v priestore 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 1 

Tabuľa 

PC 

Modely telies 

Internet 

Pravdepodobnosť V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 2 

Tabuľa  

 Z. Kubáček: 
Matematika pre 2. roč. 
GYM a 6. roč. GYM 
s osemročným štúdiom 
1. časť 
Z. Kubáček: 
Matematika pre 2. roč. 
GYM a 6. roč. GYM 
s osemročným štúdiom 
2. časť 
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Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia matematiky žiakov v 3. ročníku gymnázia sa 

využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia matematiky žiakov v 4. ročníku gymnázia sa 

využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Geometria 

a meranie 

T. Hecht: Matematika 
pre 1. ročník gymnázií 
a SOŠ 
T. Hecht: Matematika 
pre 2. ročník gymnázií 
a SOŠ 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 1 

Tabuľa 

PC 

Modely telies 

Internet 

Kombinatorika, 

pravdepodobnosť 

a štatistika 

T. Hecht: Matematika 
pre 1. ročník gymnázií 
a SOŠ 
T. Hecht: Matematika 
pre 4. ročník gymnázií 
a SOŠ 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 2 

Tabuľa  

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Geometria 

a meranie 

T. Hecht: Matematika 
pre 1. ročník gymnázií 
a SOŠ 
T. Hecht: Matematika 
pre 2. ročník gymnázií 
a SOŠ 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 1 
J. Šedivý: Matematika 
pre 3. ročník gymnázií 

Tabuľa 

PC 

Modely telies 

Internet 

Kombinatorika, 

pravdepodobnosť 

a štatistika 

T. Hecht: Matematika 
pre 1. ročník gymnázií 
a SOŠ 
T. Hecht: Matematika 
pre 4. ročník gymnázií 
a SOŠ 
V. Burjan, Ľ. Hrdina, M. 
Maxian: Prehľad 
matematiky 2 

Tabuľa 

PC 

Internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 

4 hodiny týždenne, 

spolu 132 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Logika, dôvodenie, dôkazy     12 hodín 

Výrok, hypotéza, 

pravdivostná 

hodnota, definícia, 

tvrdenie, úsudok 

1 
o pojmy: výrok, hypotéza, pravdivostná 

hodnota, definícia, tvrdenie, úsudok 

o pravdivostná hodnota jednoduchých 

výrokov 

 

 

o Poznal význam pojmov: 

výrok, hypotéza, 

pravdivostná hodnota, 

definícia, tvrdenie, úsudok 

o Vedel určiť pravdivostnú 

hodnotu jednoduchých 

výrokov 

Kvantifikované 

výroky 

2 
o kvantifikátory (existenčný, všeobecný, 

aspoň, najviac, najmenej, práve, 

minimálne, maximálne) a vzťahy medzi 

nimi 

o zapisovanie výrokov pomocou 

kvantifikátorov 

o preformulovať niektoré tvrdenia 

vyjadrené pomocou kvantifikátorov 

aspoň, najviac, najmenej,..., na 

ekvivalentné tvrdenia používajúce iný 

kvantifikátor 

o Poznal kvantifikátory 

(existenčný, všeobecný, 

aspoň, najviac, najmenej, 

práve, minimálne, 

maximálne) a vzťahy medzi 

nimi 

o Zapísal výroky pomocou  

    kvantifikátorov 

o  Vyjadril tú istú  

    skutočnosť pomocou 

    rôznych kvantifikátorov 

Zložené výroky, 

logické spojky, 

pravdivostná hodnota 

a ich využitie 

3 
o rozlíšiť používanie 

       a význam spojok „a“, „alebo“, „ak, 

tak“, „práve vtedy“, „negácia“ vo 

vyjadrovaní sa v bežnom živote, vo 

       formulácii zákonov, 

       nariadení, zmlúv, 

       návodov a v matematike 

o  pravdivostná hodnota zloženého   

       výroku 

 

o Vytváral zložené výroky 

pomocou logických spojok 

o Rozlíšil používanie a 

význam spojok 

 „a“, „alebo“, „ak, 

    tak“, „práve vtedy“, 

   „negácia“ vo vyjadrovaní 

    sa v bežnom živote, vo 
    formulácii zákonov, 

    nariadení, zmlúv, 

   návodov a v matematike 

o Zistil pravdivostnú  hodnotu 

zloženého výroku 

Negácia zložených 

výrokov 

2 
o negácia jednoduchých výrokov, 

zloženého výroku, kvantifikovaného 

výroku a výroku o počte 

o Vytvoril negáciu 

jednoduchých výrokov, 

zloženého výroku, 

kvantifikovaného výroku a 

výroku o počte 

o Rozhodol o negácií daného 

výroku 

Riešenie 

problémových úloh 

4 
o riešiť problémové úlohy s využitím 

získaných poznatkov 

o použiť základné pravidlá 

usudzovania v matematike a v 

situáciách z bežného života  

o zovšeobecňovať niektoré jednoduché 

tvrdenia, abstraktne a hypoteticky 

uvažovať 

o Riešil problémové úlohy s 

využitím získaných 

poznatkov 

o Pracoval s textami typu 

jednoduchých pravidiel 

(napr. spoločenské hry), 

vyhlášok a nariadení (napr. 

dopravné predpisy) a 

posudzoval ich 

dodržiavanie v konkrétnych 

prípadoch 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena     59 hodín 

   o Diskutoval o význame a 

použití logických spojok v 

živote, matematike a reči 

vyhlášok a zákonov 

Číselné sústavy 1 o zápis prirodzených čísel v rôznych 

číselných sústavách (rímska, 

dvojková, hexadecimálna) 
o  základné matematické operácie s 

prirodzenými číslami v desiatkovej 

číselnej sústave 

 

o Zapisoval a prevádzal 

prirodzené čísla v rôznych 

číselných sústavách 

(rímska, dvojková, 

hexadecimálna) 
o Riešil úlohy pomocou 

prirodzených čísel a 

základných matematických 

operácií 
Matematické operácie 

v dvojkovej číselnej 

sústave 

2 o základné matematické operácie ako je 

sčitovanie a násobenie prirodzených 

čísel v dvojkovej číselnej sústave 

o Sčitoval a násobil 

prirodzené čísla zapísané v 

dvojkovej číselnej sústave 

Zápis veľkých čísel 

pomocou  mocniny  

čísla 10 

1 
o  základné mocniny čísla 10 (tisíc, 

milión, ...) 

o zápis veľkých čísel pomocou mocniny 

10 

o predpony a ich súvis s mocninami 10 

(mikro-, mili-, deci-, deka-, hekto-, 

kilo-, mega-, giga-) 

o Zapisoval číslapomocou  
mocniny čísla 10 

o Vedel správne pomenovať 

základné mocniny čísla 10 
o Poznal súvis medzi 

predponami a mocninami 

10 (mikro-, mili-, deci-, 

deka-, hekto-, kilo-, mega-, 

giga-) 
Odhad a rádový odhad 

výsledku 
1 

o  rád výsledku s jednou alebo dvomi 

operáciami 

 

o Vedel odhadnúť výsledok 

úlohy s jednou alebo 

dvoma operáciami 
o Vedel odhadnúť rád 

výsledku 

Vypĺňanie formulárov 

s číselnými údajmi a 

práca s údajmi 

vyjadrenými v 

percentách 

2 
o vypĺňať formuláre s číselnými údajmi  

o  údaje vyjadrené  v percentách (napr. 

úroky, miera nezamestnanosti) 

o  výpočet  tretieho z údajov základ – 

časť celku – počet percent alebo 

promile, ak pozná dva z nich 

o  obsah alkoholu v krvi 

 

 

 

o Vedel doplniť chýbajúce 

číselné údaje vo 

formulároch 
o Riešil úlohy s údajmi 

vyjadrenými v percentách - 

úroky, miera 

nezamestnanosti 

o Vypočítal tretí z údajov 

základ – časť celku – počet 

percent alebo promile, ak 

poznal dva z nich 

o Vypočítal obsah alkoholu 

v krvi 

Práca s jednotkami 2 
o premeny jednotky dĺžky, hmotnosti a 

objemu  

o  iné systémy jednotiek (napr. anglo – 

americký systém mier) 

o premeny časových údajov, vrátane 

údajov vyjadrených desatinným 

číslom 

 

o Premieňal jednotky dĺžky, 

hmotnosti a objemu (so 

základom meter, gram, 

liter) 

o Porovnal rozdiely rôznych 

systémov jednotiek 

o Premieňal časové údaje 

(sekundy, minúty, hodiny, 

dni) vrátane údajov 

vyjadrených desatinným 

číslom 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena       

Mierky máp a plánov 
1 

o  mierka mapy  

 

o Určoval vzdialenosti miest 

na mape pomocou mierky 

mapy a plánov 

 

Kurzy a meny peňazí 
1 

o  menový kurz, mena 

o transformovať cudziu menu na 

domácu menu, domácu menu na 

cudziu menu, alebo dve cudzie meny 

navzájom 

 

 

o Definoval menový kurz. 

mena 

o Premieňal rôzne meny 

peňazí 

Elementárna finančná 

matematika v 

domácnosti 

2 
o  typy daní 

o výpočet dane 

o rozhodnúť o výhodnosti nákupu alebo 

zľavy, poistenie 

o  výpisy z účtov a faktúry a 

skontrolovať správnosť výpočtov 

o Zhodnotil rôzne typy daní  

o Vypočítal problémové 

úlohy týkajúce sa daní 

o Správne sa rozhodol pre 

výhodnejšie možností 

týkajúce sa napr. nákupu, 

zľavy, poistenia... 

o Skontroloval správnosť 

výpisov z účtov a faktúr 

 

Práca s kalkulačkou, 

problémy, ktoré 

môžu nastať pri 

výpočtoch na 

kalkulačke 

1 
o vykonanie bežných výpočtov – súčet, 

rozdiel, podiel, súčin, percentá, druhá 

mocnina a odmocnina 

o správne poradie operácií a zátvoriek 

o  pamäť kalkulačky 

o problémy, ktoré môžu nastať pri 

výpočtoch na kalkulačke 

o efektívne používať kalkulačku pri 

riešení úloh 

 

 

 

o Vedel vykonať bežné 

výpočty – súčet, rozdiel, 

podiel, súčin, percentá, 

druhá mocnina a 

odmocnina 

o Určil správne poradie 

operácií a zátvoriek 

o Pri zložitejších výpočtoch 

vedel použiť pamäť 

kalkulačky 

o Efektívne používal 

kalkulačku pri riešení úloh 

o  

Rôzne (negrafické) 

metódy reprezentácie 

vzťahov 

1  zápis  matematických vzťahov slovne, 

algebricky, tabuľkou 
 Zapísal matematické 

vzťahy slovne, 

algebricky, tabuľkou 

 

Algebraický výraz , 

obor definície, 

hodnota výrazu 

1 
o algebraický výraz, obor definície 

o zápis a prečítanie výrazu (zapísaný 

pomocou matematických operácií a 

premenných ) 

o hodnotu výrazu 

 

o Definoval algebraický 

výraz, obor definície 
o Zapísal a prečítal výraz 

(zapísaný pomocou 

matematických operácií a 

premenných ) 

o Vypočítal hodnotu výrazu 

 

Mnohočlen n – tého 

stupňa 

6 
o  mnohočlen n – tého stupňa 

o usporiadaný mnohočlen  

o matematické operácie s mnohočlenmi 

o rozkladť mnohočlen na súčin 

o doplnenie kvadratického trojčlena do 

štvorca 

 

 

o Definoval mnohočlen  
     n – tého stupňa 
o Usporiadal mnohočlen 

vzostupne alebo zostupne 
o Upravoval, rozkladal 

mnohočleny na súčín 
o Kvadratický trojčlen 

doplnil do štvorca 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena       

Zlomky 
3 

o rovnosť zlomkov 

o  rôzne zápisy zlomokov 

o  krátenie  a rozširovanie zlomkov 

o porovnávanie a usporadanie zlomkov 

 

o Zistil rovnosť zlomkov 
o Zapísal daný zlomok 

rôznymi zápismi 
o Krátil a rozširoval zlomky 
o Porovnával a usporiadal 

zlomky 
Racionálne lomené 

výrazy 
3 

o zjednodušovanie  racionálnych 

lomených výrazov  

o hodnotu racionálneho lomeného 

výrazu 

 

o Zjednodušoval racionálne 

lomené výrazy 
o Zisťoval hodnotu 

racionálne lomeného 

výrazu 

Úprava a 

zjednodušovanie 

algebraických výrazov 

6 
o úprava algebraických výrazov 

o zjednodušovanie algebraických 

výrazov 

o Upravoval a zjednodušoval 

algebraické výrazy 

Vyjadrovanie zo 

vzorca 
3 

o vyjadrenie výslednej premennej zo 

vzorca 

o hodnotu premennej po dosadení za 

ostatné premenné do daného vzorca 

o Slovne vyjadrený 

jednoduchý vzťah zapísal 

pomocou premenných 
o  rozhodol, či daný zápis je 

správne vyjadrenie slovnej 

formulácie, 

v jednoduchých prípadoch 

vie lineárny vzťah 

vyjadrený pomocou 

premenných opísal slovne 
o Vyjadril výslednú 

premennú zo vzorca 
o Riešil problémové úlohy 

použitím správnych 

vzorcov a vyjadrením 

správnej premennej z 

daného vzorca 

Rovnica ako 

výroková forma, 

neznáma, 

koeficienty, obor 

rovnice, korene rov. 

1 
o pojmy rovnica, neznáma, koeficienty, 

obor rovnice, korene rovnice 

o Definoval pojmy rovnica, 

neznáma, koeficienty, 

obor rovnice, korene 

rovnice 

Ekvivalentné a 

dôsledkové úpravy 

rovníc, množina 

riešení, skúška 

správnosti 

5 
o  ekvivalentné a dôsledkové úpravy 

rovníc 

o množina riešení danej rovnice 

o  skúška správnosti 

o riešenie lineárnej rovnice použitím 

úprav 

o lineárna rovnica ako matematický 

model slovnej úlohy, 

vyriešiť danú rovnicu, overiť a 

interpretovať výsledky ohľadom na 

pôvodnú slovnú úlohu 

slovné úlohy s environmentálnou 

tematikou 

o Použil správne 

ekvivalentné a dôsledkové 

úpravy pi riešení 

lineárnych rovníc 
o Vykonal skúšku správnosti 

Zostavil lineárnu rovnicu 

ako matematický model 

slovnej úlohy, vyriešil 

danú rovnicu, overil a 

interpretoval výsledky 

ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

o  Riešil slovné úlohy 

s environmentálnou 

tematikou 

Nerovnice, úpravy 

nerovníc, množina 

riešení 

3 
o pojem nerovnica 

o  úpravy pri riešení nerovníc 

o množinu riešení  nerovnice 

 

o Riešil nerovnicu použitím 

úprav pri riešení nerovníc 
o Správne určil množinu 

riešení danej nerovnice 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena       

Sústavy lineárnych 

rovníc 
6 

o sústava dvoch lineárnych rovníc s 

dvoma neznámymi  

o  dosadzovacia, eliminačná metóda 

o sústava troch lineárnych rovníc s 

troma neznámymi 

 

 

o Vyriešil sústavu dvoch 

lineárnych rovníc s dvoma 

neznámymi rôznymi 

metódami (dosadzovacia, 

eliminačná) 

o Vyriešil sústavu troch 

lineárnych rovníc s troma 

neznámymi eliminačnou 

metódou 

 

 

Rovnice a nerovnice 

v súčinovom a 

podielovom tvare 

7 
o súčinový a podielový tvar rovnice, 

nerovnice 

 

 

o Vyriešil rovnice a 

nerovnice v súčinovom a 

podielovom tvare 

Funkcia     10 hodín 

Súradnicová sústava v 

rovine 

1 o súradnicová sústava v rovine o Zakreslil a popísal 

súradnicovú sústavu 

v rovine 

 
Graf funkcie a práca 

s ním 

4 o naučiť sa modelovať a algebrizovať 

jednoduché vzťahy 

o grafickú reprezentáciu vzťahu dvoch 

veličín 

o  graf funkcie  xf ,  axf  , 

  axf  ,  xf  

 

 

 

 

 

 

o Naučil sa modelovať a 

algebrizovať jednoduché 

vzťahy 

o Vytváral a interpretoval 

grafickú reprezentáciu 

vzťahu dvoch veličín 

o Zakreslil graf funkcie 

o   xf ,  axf  , 

  axf  ,  xf  

Základné vlastností 

funkcií 

5 
o základné  vlastností funkcií 

(monotónnosť,extrém, ohraničenosť, 

periodičnosť, rýchlosť zmeny) 

o porovnávanie charakteristiky (veľkosti 

hodnôt, rast, klesanie) dvoch funkcií 

na základe grafu 

o graficky znázorniť štruktúry drogovo 

závislých a popísať základné 

vlastnosti z grafu – prevencia proti 

drogám 

 

 

 

o Definoval základné 

vlastností funkcií (rast, 

klesanie, lokálne a 

globálne extrémy, 

ohraničenosť periodičnosť, 

rýchlosť zmeny) 

o Opísal základné vlastnosti 

funkcií na základe ich 

grafu 

o Z dvoch funkcií na základe 

ich grafov porovnal 

charakteristiky (veľkosti 

hodnôt, rast, klesanie, ...)  

o Graficky znázornil 

štruktúry drogovo 

závislých a popísal 

základné vlastnosti z grafu 

– prevencia proti drogám 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Planimetria     16 hodín 

Základné rovinné 

útvary 
1 o základné rovinné útvary 

o vlastnosti základných rovinných 

útvarov 

o Definoval a určil 

vlastnosti základných 

rovinných útvarov 

Uhol, dvojice uhlov 1 
o  Uhol 

o dvojice uhlov  

o sčitovanie a odčitovanie veľkosti 

uhlov 

o Definoval uhol a dvojice 

uhlov 

o Dopĺňal veľkosti uhlov do 

útvarov s využitím dvojíc 

uhlov 

  Trojuholník 
4 

o trojuholník 

o typy trojuholníkov 

o vlastnosti trojuholníka 

o prvky trojuholníka (uhly, osi strán, osi 

uhlov, výšky, ťažnice, polomer 

opísanej a vpísanej kružnice, stredná 

priečka) 

o trojuholníková nerovnosť 

o Pythagorová veta 

o vzorce na výpočet obsahu a obvodu 

trojuholníka 

 

 

 

 

 

 

o Definoval trojuholník 

o Určil typy trojuholníkov 

o Poznal vlastnosti 

trojuholníka 

o Definoval prvky 

trojuholníka (uhly, osi 

strán, osi uhlov, výšky, 

ťažnice, polomer opísanej a 

vpísanej kružnice, stredná 

priečka) 

o Trojuholníková nerovnosť 

o Definoval Pythagorovú 

vetu a použil ju pri riešení 

úloh 

o Poznal vzorce na výpočet 

obsahu a obvodu 

trojuholníka a pomocou 

nich riešil úlohy 

Kružnica a jej časti 5 
o Kružnica 

o časti kružnice (priemer, polomer, 

tetiva, oblúk) 

o  uhly v kružnici (stredový a obvodový 

uhol)  

o vzájomné polohy dvoch kružníc 

o vzájomné polohy priamky a kružnice 

o Talesová veta 

o vzorce na výpočet  obvodu kružnice 

 

o Definoval pojem kružnica 

o Určil časti kružnice 

(priemer, polomer, tetiva, 

oblúk) 

o Poznal uhly v kružnici 

(stredový a obvodový uhol)  

o Určil vzájomné polohy 

dvoch kružníc 

o Určil vzájomné polohy 

priamky a kružnice 

o Talesová veta 

o Poznal vzorce na výpočet  

obvodu kružnice a riešil 

úlohy 

Štvoruholníky 
2 

o tetivové a dotyčnicové štvoruholníky 

o  vzorce na výpočet obsahu a obvodu 

štvoruholníkov (štvorec, obdĺžnik, 

kosoštvorec, rovnobežník, 

lichobežník) 

 

 

o Definoval tetivové a 

dotyčnicové štvoruholníky 

o Poznal vzorce na výpočet 

obsahu a obvodu 

štvoruholníkov (štvorec, 

obdĺžnik, kosoštvorec, 

rovnobežník, lichobežník) 

a riešil úlohy 

Konvexný n – uholník 
1 

o konvexný n –uholník o Definoval konvexný  

      n – uholník 

Mnohouholníky 2 
o mnohouholník 

o pravidelný n – uholník 

o veľkosti vnútorných uhlov 

pravidelného n–uholníka 

o Definoval mnohouholníky 

o Definoval pojem 

pravidelný n – uholník 

o Vypočítal veľkosti 

vnútorných uhlov 

pravidelného n–uholníka 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Stereometria    12 hodín 

Základné útvary v 

priestore 
1 o základné útvary v priestore (bod, 

priamka, rovina) 

 

o Určil základné útvary 

v priestore  
       (bod, priamka, rovina) 

Znázorňovanie do 

roviny, voľné 

rovnobežné 

premietanie 

3 o voľné rovnobežné premietanie 

o znázorňovanie telies vo voľnom 

rovnobežnom premietaní (kocka, 

kváder, ....) 

o priestorovú predstavivosť vytváraním 

telies 

 

 

o Definoval voľné 

rovnobežné premietanie 

o Znázorňoval telesá vo 

voľnom rovnobežnom 

premietaní (kocka, kváder,) 

o Rozvíjal priestorovú 

predstavivosť vytváraním 

modelov telies – projekt: 

Geometria v meste (tvorba 

modelu mesta využitím 

modelov telies ako 

stavieb) 

Hranaté telesá 8 o hranaté telesá,  ich vlastnosti  

o vzorce na výpočet objemu a povrchu 

hranatých  telies 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Geometria v 

meste – pracovné listy s telesami, ktoré 

nájde v meste, využiť IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť informácie, 

formulovať jednoduché závery a vedieť 

ich použiť na obhájenie vlastného postoja 

o Definoval hranaté telesá, 

poznal ich vlastnosti  

o Vedel vzorce na výpočet 

objemu a povrchu 

hranatých telies 

o Používal dané vzorce pri 

riešení úloh 

Prezentoval projekt 

s využitím IKT 

Kombinatorika a pravdepodobnosť    15 hodín 

Organizácia súboru 

obsahujúceho veľký 

počet dát 

1 
o organizáciu súboru obsahujúceho 

veľký počet dát (telefónny zoznam, 

cestovný poriadok) 

o Navrhol organizáciu 

súboru obsahujúceho 

veľký počet dát (telefónny 

zoznam, cestovný 

poriadok, slovník...) 

Spôsoby 

vyhľadávania, 

systematické 

vypisovanie možností 

1 
o spôsoby vyhľadávania 

o jednoduché kombinatorické úlohy 

(systematickým vypisovaním 

všetkých možností s využitím 

vhodného organizačného princípu) 

 

o Rôznymi spôsobmi 

vyhľadával v súboroch 

obsahujúcich veľký počet 

dát 

o Vytvoril systém 

usporiadanosti, ktorý bol 

prirodzený, ľahko 

pochopiteľný 

o Pri vyhľadávaní a 

vypisovaní možnosti 

používal obrázky, 

symboly, tabuľky 

o Riešil  jednoduché 

kombinatorické úlohy 

systematickým 

vypisovaním všetkých 

možností s využitím 

vhodného organizačného 

princípu 

 

Jednoduché úlohy na 

počet prvkov 

konečných množín 

1 
o počet prvkov v konečnej množine o Určil počet prvkov v 

konečnej množne 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rozpis konečnej 

množiny na 

podmnožiny a n – tice 
1 o rozpísať konečnú množinu na podmnožiny 

podľa určitých pravidiel 

o Rozpísal konečnú množinu 

na podmnožiny podľa 

určitých pravidiel pre 

ľahšie riešenie problému 

Kombinatorika a pravdepodobnosť     

Kombinatorické 

pravidlá 
1 

o kombinatorické pravidlo súčtu a 

súčinu 

o disjunktné podmnožiny 

 

o Riešil problémové úlohy 

pomocou 

kombinatorického pravidla 

súčtu a súčinu 

o Definoval disjunktné 

podmnožiny 

Faktoriál 
1 

o Pojem faktoriál o Definoval pojem faktoriál 

Variácie, permutácie, 

kombinácie 
5 

o Variácie 

o permutácie 

 

o Vedel rozhodnúť či záleží v 

riešenej úlohe na 

usporiadaní prvkov 

o Definoval variácie s 

opakovaním a bez 

opakovania 

o Definoval permutácie s 

opakovaním a bez 

opakovania 

o Poznal vzorce na výpočet 

variácie s opakovaním a 

bez opakovania 

o Poznal vzorec na výpočet 

permutácie s opakovaním 

a bez opakovania 

o Riešil úlohy s využitím 

variácií a permutácií 

o Používal a prispôsoboval 

rôzne stratégie zisťovania 

počtu možností 

 

Kombinačné číslo 1 
o kombinačné číslo o Definoval kombinačné 

      Číslo 

Pascalov trojuholník 1 
o zápis kombinačných čísel do 

Pascalovho trojuholníka 

o vzťahy medzi kombinačnými číslami 

v Pascalovom trojuholníku 

o Zapísal kombinačné čísla 

do tabuľky (Pascalov 

trojuholník) 

o Rýchlo vyhľadal dané 

kombinačné číslo 

o Postrehol zákonitosti 

medzi kombinačnými 

číslami 

 

 

 

 

 

 

Riešenie 

problémových úloh 

2 
o riešenie problémových  úloh použitím 

správnej stratégie zisťovania počtu 

možností 

o Riešiť problémové úlohy 

použitím správnej 

stratégie zisťovania počtu 

možností 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku je rezervovaných 8 hodín na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú štyri 

(štvrťročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Biológia – Prehľad systému živej prírody (použiť základné pravidlá usudzovania) 

Občianska náuka - Filozofia 

 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena 

Informatika – Informácie okolo nás (číselné sústavy, prevody) 

Geografia – kartografia (práca s jednotkami, mierky máp a  plánov) 

Fyzika – Pozorovanie, meranie, experiment (Vyjadrenie hodnoty fyzikálnej veličiny pomocou 

               hlavnej jednotky aj jej násobkov a dielov) 

               Pohyb telesa pri pôsobení konštantnej výslednej sily. Zrýchlenie. 2. Newtonov   

               pohybový zákon (Riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi 

               veličinami) 

Chémia – výpočty v chémií 

Ekonómia – Fiškálna politika (elementárna finančná matematika) 

 

Funkcia 

Informatika – Informácia okolo nás – Textový editor (grafy) 

 

Planimetria 

Občianska náuka 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 

4 hodiny týždenne, 

spolu 132 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Logika, dôvodenie, dôkazy     6 hodín 

Logické spôsoby 

usudzovania 

1 
o rozdielné vyjadrovania v rôznych 

prostrediach (veda, legislatíva, bežný 

život) 

o logické spôsoby usudzovania 
o základy usudzovania 

o Našiel rozdiely 

vyjadrovania v rôznych 

prostrediach (veda, 

legislatíva, bežný život) 

o Poznal logické spôsoby 

usudzovania 

Axiomatická 

výstavba 

matematickej teórie 

2 
o pojmy matematická veta, dôkaz, 

potvrdenie, vyvrátenie, kontrapríklad, 

protirečenie 

o kontrapríklad všeobecných tvrdení  

o Definoval pojmy 

matematická veta, dôkaz, 

potvrdenie, vyvrátenie, 

kontrapríklad, protirečenie 

o Uviedol v jednoduchých 

prípadoch (súvisiacich s 

matematikou alebo bežným 

životom) kontrapríklad 

všeobecných tvrdení 

Základné dôkazové 

metódy: priamy 

dôkaz, dôkaz sporom 

3 
o priamy dôkaz  

o dôkaz sporom  

o Poznal princípy priameho 

dôkazu 

o Vysvetlil podstatu 

priameho dôkazu 

o Vykonal priamy dôkaz na 

príkladoch 

o Poznal princípy dôkazu 

sporom 

o Vysvetlil podstatu dôkazu 

sporom 

o Vykonal dôkaz sporom na 

príkladoch 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami     4 hodiny 

Množina 

racionálnych čísel 

4 
o nepresné čísla (desatinné čísla, zlomky) 

o tvar desatinného rozvoja 

o pojem perióda desatinného čísla 

o zlomok v tvare desatinného čísla  

o presný a približný výsledok 

o pravidlá zaokrúhľovania  

o zaokrúhľovanie prirodzených čísel,  

      desatinné čísla s presnosťou na 

       desatinné miesta 

o absolútna a relatívna chyba 

o odhad  absolútnej chyby súčtu viacerých 

sčítancov, resp. súčinu presného 

a približného čísla 

o Počítal s nepresnými číslami 

(desatinné čísla, zlomky) 

o Vedel zapísať racionálne 

číslo v tvare desatinného 

rozvoja konečného alebo 

nekonečného 

o Zapísal zlomok ako 

desatinné číslo a naopak, 

vedel zapísať desatinné číslo 

v tvare  zlomku 

o Určil presný a približný 

výsledok 

o Zvoliť spôsob výpočtu, ktorý 

v danej situácií vedie k čo 

najpresnejšiemu výsledku 

o Definoval pravidlá 

zaokrúhľovania 

o Zaokrúhlil prirodzené čísla, 

desatinné čísla s     

presnosťou na desatinné 

miesta 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

   

o Určil absolútnu a relatívnu 

chybu  
o Zaokrúhľovať a počítať so 

zaokrúhlenými vrátane 

odhadu absolútnej chyby 

súčtu viacerých sčítancov, 

resp. súčinu presného 

a približného čísla 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy     91 hodín 

Elementárna finančná 

matematika 

5 o základné elementy finančnej matematiky 

o pojmy úrok, pôžička, umorená pôžička, 

splátky a umorovacia istina, lízing, 

hypotéka 

o jednoduché a zložené úrokovanie 

o princíp splácania pôžičky 

o výhodnosť dvoch pôžičiek 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Výhodnosť 

finančných produktov v našom meste, - 

využiť IKT, naučiť sa zhromažďovať, 

triediť informácie, formulovať 

jednoduché závery a vedieť ich použiť 

na obhájenie vlastného postoja 

o Používal základné elementy 

finančnej matematiky 

o Definoval pojmy úrok, 

pôžička, umorená pôžička, 

splátky a umorovacia istina, 

lízing, hypotéka 

o Riešil problémové úlohy 

finančnej matematiky  na 

jednoduché a zložené 

úrokovanie 

o  Rozumel princípu splácania 

pôžičky 

o  Porovnal výhodnosť dvoch 

pôžičiek 
Prezentoval projekt s využitím IKT 

Absolútna hodnota 

reálneho čísla 

8 
o absolútna  hodnota  reálneho čísla 

o algebrický význam absolútnej hodnoty 

o geometrický význam  absolútnej hodnoty 

o  výraz s absolútnou hodntou 

o lineárne rovnice a nerovnice 

s absolútnou hodnotou 

o Poznal vlastnosti 

absolútnej hodnoty 

reálneho čísla 

o Poznal algebrický význam 

absolútnej hodnoty  

o Poznal geometrický 

význam absolútnej hodnoty 

o Upravil výraz aby 

neobsahoval absolútnu 

hodnotu 

o Riešil výpočtom rovnice a 

nerovnice s absolútnou 

hodnotou 

o Riešil graficky rovnice a 

absolútnou hodnotou 

 Lineárna funkcia 3 
o predpis lineárnej funkcie 

o graf lineárnej funkcie 

o základné vlastnosti lineárnej funkcie 

z grafu 

o lineárnu závislosť 

o Vedel určiť predpis 

      lineárnej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

      lineárnej funkcie 

o Zostrojil graf lineárnej 

funkcie podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti lineárnej funkcie 

z grafu 

o Určil predpis lineárnej     

      funkcie na základe jej 

      grafu 

o Riešil problémové úlohy 

s využitím grafu lineárnej 

funkcie 

o Uviedol príklady na 

lineárnu závislosť 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      

Lineárne rovnice a 

nerovnice 

8 
o lineárne rovnice a nerovnice 

o  grafické riešenie lineárnej rovnice a 

nerovnice  

o geometrický interpretovať riešenie sústav 

rovníc 

o slovné úlohy s environmentálnou 

tematikou 

 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova:Slovné úlohy – riešenie slovných 

úloh s danou tematikou, vedieť hodnotiť 

objektívnosť a závažnosť informácií 

o stave životného prostredia, komunikovať 

o nich 

o Riešil lineárne rovnice a 

nerovnice 

o Graficky riešil lineárne 

rovnice a nerovnice 

o Geometrický interpretoval 

riešenie sústav rovníc 

o Zostavil lineárnu rovnicu, 

sústavu lineárnych rovníc, 

lineárnu nerovnicu 

predstavujúcu matematický 

model slovnej úlohy, 

vyriešil ju, overil 

a interpretoval výsledky 

s ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

Riešil slovné úlohy 

s environmentálnou 

tematikou 

Kvadratická funkcia 2 
o predpis kvadratickej funkcie 

o graf  kvadratickej funkcie 

o základné vlastnosti kvadratickej funkcie 

z grafu 

 

o Vedel určiť predpis 

kvadratickej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

kvadratickej funkcie 

o Zostrojil graf kvadratickej 

funkcie podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti kvadratickej 

funkcie z grafu 

o Určil predpis kvadratickej 

funkcie na základe jej grafu 

 

Kvadratická rovnica 7 
o kvadratická rovnica 

o špeciálne typy kvadratickej rovnice 

(rýdzokvadratická rovnica, kvadratická 

rovnica bez absolútneho člena, 

normovaný tvar kvadratickej rovnice) 

o vzorce na riešenie kvadratickej rovnice 

o riešenie kvadratickej rovnice pomocou 

úpravy  na štvorec, diskriminantu, 

graficky 

o geometrická interpretácia riešenia  

 

 

 

o Definoval kvadratickú 

rovnicu 

o   Definoval špeciálne typy 

kvadratickej rovnice 

(rýdzokvadratická rovnica, 

kvadratická rovnica bez 

absolútneho člena, 

normovaný tvar kvadratickej 

rovnice) 

o Odvodil vzorce na riešenie 

všetkých typov kvadratickej 

rovnice 

o Riešil kvadratickú rovnicu 

pomocou úpravy na štvorec, 

diskriminantu, graficky 

o Zostavil kvadratickú rovnicu 

s danými koreňmi 

o   Zostavil kvadratickú 

rovnicu predstavujúcu 

matematický model slovnej 

úlohy. Vyriešil ju, overil 

a interpretoval výsledky 

s ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

o Geometricky interpretovať 

riešenie 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      

Kvadratická 

nerovnica 

3 
o grafické riešenie kvadratickej nerovnicu  

o geometricky interpretovať riešenie 

    nerovníc 

 

o Poznal graf kvadratickej 

funkcie 

o Riešil kvadratickú 

nerovnicu graficky, 

pomocou vzorcov 

a úpravami 

o Zostavil kvadratickú 

nerovnicu predstavujúcu 

matematický model slovnej 

úlohy. Vyriešil ju, overil 

a interpretoval výsledky 

s ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

o Geometricky interpretoval 

riešenie nerovníc 

Goniometrické 

funkcie 

13 
o pojmy veľkosť uhla v stupňovej 

a oblúkovej miere; jednotková kružnica 

o goniometrické funkcie – sínus, cosínus, 

tangens, kotangens 

o predpisy goniometrických funkcií  – sin, 

cos, tg, cotg 

o grafy goniometrických funkcií – sin, cos, 

tg, cotg 

o základné vlastností goniometrických 

funkcií 

o goniometrické funkcie v pravouhlom 

trojuholníku 

o sínusová a cosínusová veta 

 

o Definoval pojmy veľkosť 

uhla v stupňovej 

a oblúkovej miere 

o Vyjadroval uhol 

v stupňovej a oblúkovej 

miere 

o Zobrazoval množinu 

reálnych čísel na 

jednotkovú kružnicu 

o Definoval goniometrické 

funkcie – sínus, cosínus, 

tangens, kotangens 

o Vedel určiť predpisy 

goniometrických funkcií 

      – sin, cos, tg, cotg 

o Vedel načrtnúť grafy 

goniometrických funkcií – 

sin, cos, tg, cotg 

o Zostrojil grafy 

goniometrických funkcií 

podľa ich predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti goniometrických 

funkcií 

o Definoval goniometrické 

funkcie v pravouhlom 

trojuholníku 

o  Definoval sínusovú 

a cosínusovú vetu 

o Riešil problémové úlohy 

v pravouhlom 

a všeobecnom trojuholníku 

využitím goniometrických 

funkcií 

Goniometrické 

rovnice 

11 
o goniometrické výrazy 

o vzťahy medzi goniometrickými 

funkciami 

o goniometrické vzorce (základné,   

      súčtové, dvojnásobného uhla,        

      polovičného uhla) 

o goniometrické rovnice 

o Upravoval goniometrické 

výrazy 

o Poznal vzťahy medzi 

goniometrickými 

funkciami 

o Poznal goniometrické 

vzorce (základné, súčtové,  
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      

  
      dvojnásobného uhla,   

      polovičného uhla) 

o Riešil goniometrické  

rovnice 

Mocninové funkcie 10 
o predpis mocninových funkcií  

o graf mocninovej funkcie v závislosti od 

konštanty (exponentu) n 

o základné vlastnosti mocninovej funkcie 

z grafu 

o vety o mocninách a odmocninách 

o výrazy s mocninami a odmocninami 

o Vedel určiť predpis 

mocninových funkcií 

o  Vedel načrtnúť graf 

mocninovej funkcie 

v závislosti od konštanty 

(exponentu) n 

o Zostrojil graf mocninovej 

funkcie podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti mocninovej 

funkcie z grafu 

o Poznal vety o mocninách 

a odmocninách 

o Upravoval výrazy 

s mocninami a odmocnina 

Iracionálne rovnice 3 
o iracionálne rovnice o Riešil iracionálne rovnice 

Exponenciálna 

funkcia 

3 
o predpis exponenciálnej funkcie 

o graf exponenciálnej funkcie 

o základné vlastnosti exponenciálnej 

funkcie z grafu 

o exponenciálna závislosť 

o Vedel určiť predpis 

exponenciálnej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

exponenciálnej funkcie 

o Zostrojil graf 

exponenciálnej funkcie 

podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti exponenciálnej 

funkcie z grafu 

o  Riešil problémové úlohy 

s využitím grafu 

exponenciálnej funkcie 

o Uviedol príklady na 

exponenciálnu závislosť 

Exponenciálne 

rovnice 

3 
o exponenciálne rovnice o Riešil exponenciálne 

rovnice 

Logaritmická funkcia 4 
o predpis logaritmickej funkcie 

o graf logaritmickej funkcie 

o základné vlastnosti logaritmickej funkcie 

z grafu 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Obraz 

matematických funkcií – znázornitť 

rôzne grafy funkcií v posunutí, možnosť 

využiť IKT, naučiť sa zhromažďovať, 

triediť informácie, formulovať 

jednoduché závery a vedieť ich použiť 

na obhájenie vlastného postoja, 

prezentovať svoj projekt 

o Vedel určiť predpis 

logaritmickej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

logaritmickej funkcie 

o  Zostrojil graf logaritmickej 

funkcie na základe jej 

predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti logaritmickej 

funkcie z grafu 

Prezentoval projekt 

 

Logaritmické rovnice 8 
o vety o logaritmoch 

o logaritmické výrazy 

o logaritmické rovnice 

o Poznal vety o logaritmoch 

o Upravoval logaritmické 

      výrazy 

o Riešil logaritmické rovnice 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie     13 hodín 

Rezy telies 8 
o prienik priamky a roviny v telese 

o prienik dvoch priamok v telese 

o prienik dvoch rovín v telese 

o rezy telies danou rovinou 

 

o Vedel určiť prienik priamky 

a roviny v telese 

o Vedel určiť prienik dvoch 

priamok v telese 

o Vedel určiť prienik dvoch 

rovín v telese 

o Zostrojil rezy telies danou 

rovinou 

Oblé telesá 5 
o oblé telesá, poznať ich vlastností 

o Cavalieriho princíp 

o vzorce na výpočet objemu a povrchu 

oblých telies 

 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova:Slovné úlohy – riešenie 

slovných úloh s danou tematikou, 

vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave 

životného prostredia, komunikovať 

o nich 

o Definoval oblé telesá, 

poznal ich vlastnosti 

o Poznal Cavalieriho princíp 

o Vedel vzorce na výpočet 

objemu a povrchu oblých 

telies 

o Používal dané vzorce pri 

riešení problémových úloh 

Riešil problémové úlohy 

s environmentálnou 

tematikou 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika     10 hodín 

Pravdepodobnosť a jej 

vlastnosti 
8 

o pojem šanca, porovnávanie šancí 

o pojem pravdepodobnosť 

o vlastnosti pravdepodobnosti 

o úlohy zamerané na hľadanie pomeru 

všetkých priaznivých a všetkých 

možností aj pomocou jednoduchých 

kombinatorických úloh, doplnkovej 

pravdepodobnosti 

o porovnávanie dvoch pravdepodobnosti 

o geometrická pravdepodobnosť 

o pravdepodobnosť javov 

o podmienená pravdepodobnosť 

o Definoval pojem šanca 

a porovnávanie šancí 

o Definoval  pojem 

pravdepodobnosť 

o Určil vlastnosti 

pravdepodobnosti 

o Riešil úlohy zamerané na 

hľadanie pomeru všetkých 

priaznivých a všetkých 

možností aj pomocou 

jednoduchých 

kombinatorických úloh, 

doplnkovej 

pravdepodobnosti 

o V jednoduchých prípadoch 

porovnal dve 

pravdepodobnosti 

o Definoval geometrickú 

pravdepodobnosť 

o Uviedol príklady 

pravdepodobnosti javov 

o Definoval podmienenú 

pravdepodobnosť 

Riešenie 

problémových úloh 

2 
problémové úlohy na pravdepodobnosť 

okolo nás (napr. genetika, dedičnosť); 

pravdepodobnostné vyjadrovanie v živote 

(odhad rizika, pravdepodobnosť  v športe, 

kurzy, súťaže) 

o Riešil problémové úlohy 

na pravdepodobnosť okolo 

nás (napr. genetika, 

dedičnosť); 

pravdepodobnostné 

vyjadrovanie v živote 

(odhad rizika, 

pravdepodobnosť. 

v športe, kurzy, súťaže) 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku je rezervovaných 8 hodín na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú štyri 

(štvrťročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Biológia – Prehľad systému živej prírody (použiť základné pravidlá usudzovania) 

Občianska náuka – Filozofia, Právo 

Chémia  

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  
Informatika – Informácie okolo nás (MS Excel) 

Fyzika – Pozorovanie, meranie, experiment  

Chémia – výpočty v chémií 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Občianska náuka (Ekonómia) 

Informatika – Informácie okolo nás (MS Word, MS excel – zakresľovanie grafov) 

Fyzika 

Chémia  

 

Geometria a meranie  
Fyzika 

Geografia 

 

Pravdepodobnosť  
Biológia, Fyzika, Chémia 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu  
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 

5 hodiny týždenne, 

spolu 165 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Logika, dôvodenie, dôkazy     28 hodín  

Výrok, hypotéza, 

pravdivostná hodnota, 

definícia, tvrdenie, 

úsudok 

1 
o pojmy: výrok, hypotéza, pravdivostná 

hodnota, definícia, tvrdenie, úsudok 

o  pravdivostná hodnota jednoduchých 

výrokov 

 

 

o Poznal význam pojmov: 

výrok, hypotéza, 

pravdivostná hodnota, 

definícia, tvrdenie, úsudok 

o  Vedel určiť pravdivostnú 

hodnotu jednoduchých 

výrokov 

Kvantifikované 

výroky 

2 
o kvantifikátory (existenčný, všeobecný, 

aspoň, najviac, najmenej, práve, 

minimálne, maximálne) a vzťahy medzi 

nimi 

o  zapisovanie výrokov pomocou 

kvantifikátorov 

o  preformulovať niektoré tvrdenia 

vyjadrené pomocou kvantifikátorov 

aspoň, najviac, najmenej,..., na 

ekvivalentné tvrdenia používajúce iný 

kvantifikátor 

o Poznal kvantifikátory 

(existenčný, všeobecný, 

aspoň, najviac, najmenej, 

práve, minimálne, 

maximálne) a vzťahy medzi 

nimi 

o  Zapísal výroky pomocou  

    kvantifikátorov 

o  Vyjadril tú istú  

    skutočnosť pomocou 

    rôznych kvantifikátorov 

Zložené výroky, 

logické spojky, 

pravdivostná hodnota 

a ich využitie 

3 
o rozlíšiť používanie 

       a význam spojok „a“, „alebo“, „ak, 

tak“, „práve vtedy“, „negácia“ vo 

vyjadrovaní sa v bežnom živote, vo 

       formulácii zákonov, 

       nariadení, zmlúv, 

       návodov a v matematike 

o  pravdivostná hodnota zloženého   

       výroku 

 

o Vytváral zložené výroky 

pomocou logických spojok 

o  Rozlíšil používanie 

a význam spojok 

 „a“, „alebo“, „ak, 

    tak“, „práve vtedy“, 

   „negácia“ vo vyjadrovaní 

    sa v bežnom živote, vo 
    formulácii zákonov, 

    nariadení, zmlúv, 

   návodov a v matematike 

o  Zistil pravdivostnú  

hodnotu zloženého výroku 

Negácia zložených 

výrokov 

2 
o negácia jednoduchých výrokov, 

zloženého výroku, kvantifikovaného 

výroku a výroku o počte 

o Vytvoril negáciu 

jednoduchých výrokov, 

zloženého výroku, 

kvantifikovaného výroku 

a výroku o počte 

o  Rozhodol o negácií daného 

výroku 

Riešenie 

problémových úloh 

8 
o riešiť problémové úlohy s využitím 

získaných poznatkov 

o  použiť základné pravidlá 

usudzovania v matematike 

a v situáciách z bežného života  

o  zovšeobecňovať niektoré jednoduché 

tvrdenia, abstraktne a hypoteticky 

uvažovať 

o Riešil problémové úlohy 

s využitím získaných 

poznatkov 

o  Pracoval s textami typu 

jednoduchých pravidiel 

(napr. spoločenské hry), 

vyhlášok a nariadení (napr. 

dopravné predpisy) 

a posudzoval ich 

dodržiavanie v konkrétnych 

prípadoch 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Logika, dôvodenie, dôkazy      

   

 Diskutoval o význame a 

použití logických spojok v 

živote, matematike a reči 

vyhlášok a zákonov 

Množina 8 
o poznať základné pojmy, určenie 

množiny 

o  vzťahy medzi množinami 

o  operácie s množinami 

o  Vennove diagramy 

o  vlastnosti množinových  a logických 

operácií 

o Poznal základné pojmy 

množín, vedel určiť 

množinu 

o  poznal vzťahy medzi 

množinami a operácie 

s množinami 

o  riešil problémové úlohy na 

množiny využitím vlastností 

množinových a logických 

operácií 

Interval 4 
o Definovať základné pojmy a grafický 

znázorniť daný interval 

o Riešil problémové úlohy na 

intervaly  

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena     69 hodín 

Číselné sústavy 1 o zápis prirodzených čísel v rôznych 

číselných sústavách (rímska, 

dvojková, hexadecimálna) 
o  základné matematické operácie s 

prirodzenými číslami v desiatkovej 

číselnej sústave 

 

o Zapisoval a prevádzal 

prirodzené čísla v rôznych 

číselných sústavách 

(rímska, dvojková, 

hexadecimálna) 
o Riešil úlohy pomocou 

prirodzených čísel a 

základných matematických 

operácií 
Matematické operácie 

v dvojkovej číselnej 

sústave 

2 o základné matematické operácie ako je 

sčitovanie a násobenie prirodzených 

čísel v dvojkovej číselnej sústave 

o Sčitoval a násobil 

prirodzené čísla zapísané v 

dvojkovej číselnej sústave 

Zápis veľkých čísel 

pomocou  mocniny  

čísla 10 

1 
o  základné mocniny čísla 10 (tisíc, 

milión, ...) 

o zápis veľkých čísel pomocou mocniny 

10 

o predpony a ich súvis s mocninami 10 

(mikro-, mili-, deci-, deka-, hekto-, 

kilo-, mega-, giga-) 

o Zapisoval číslapomocou  
mocniny čísla 10 

o Vedel správne pomenovať 

základné mocniny čísla 10 
o Poznal súvis medzi 

predponami a mocninami 

10 (mikro-, mili-, deci-, 

deka-, hekto-, kilo-, mega-, 

giga-) 
Odhad a rádový odhad 

výsledku 
1 

o  rád výsledku s jednou alebo dvomi 

operáciami 

 

o Vedel odhadnúť výsledok 

úlohy s jednou alebo 

dvoma operáciami 
o Vedel odhadnúť rád 

výsledku 

Vypĺňanie formulárov 

s číselnými údajmi a 

práca s údajmi 

vyjadrenými v 

percentách 

2 
o vypĺňať formuláre s číselnými údajmi  

o  údaje vyjadrené  v percentách (napr. 

úroky, miera nezamestnanosti) 

o  výpočet  tretieho z údajov základ – 

časť celku – počet percent alebo 

promile, ak pozná dva z nich 

o  obsah alkoholu v krvi 

 

 

 

o Vedel doplniť chýbajúce 

číselné údaje vo 

formulároch 
o Riešil úlohy s údajmi 

vyjadrenými v percentách - 

úroky, miera 

nezamestnanosti 

o Vypočítal tretí z údajov 

základ – časť celku – počet 

percent alebo promile, ak 

poznal dva z nich 
o Vypočítal obsah alkoholu v krvi 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena       

Práca s jednotkami 2 
o premeny jednotky dĺžky, hmotnosti a 

objemu  

o  iné systémy jednotiek (napr. anglo – 

americký systém mier) 

o premeny časových údajov, vrátane 

údajov vyjadrených desatinným 

číslom 

 

o Premieňal jednotky dĺžky, 

hmotnosti a objemu (so 

základom meter, gram, 

liter) 

o Porovnal rozdiely rôznych 

systémov jednotiek 

o Premieňal časové údaje 

(sekundy, minúty, hodiny, 

dni) vrátane údajov 

vyjadrených desatinným 

číslom 

 

Mierky máp a plánov 
1 

o  mierka mapy  

 

o Určoval vzdialenosti miest 

na mape pomocou mierky 

mapy a plánov 

 

Kurzy a meny peňazí 
1 

o  menový kurz, mena 

o transformovať cudziu menu na 

domácu menu, domácu menu na 

cudziu menu, alebo dve cudzie meny 

navzájom 

 

o Definoval menový kurz. 

mena 

o Premieňal rôzne meny 

peňazí 

Elementárna finančná 

matematika v 

domácnosti 

2 
o  typy daní 

o výpočet dane 

o rozhodnúť o výhodnosti nákupu alebo 

zľavy, poistenie 

o  výpisy z účtov a faktúry a 

skontrolovať správnosť výpočtov 

o Zhodnotil rôzne typy daní  

o Vypočítal problémové 

úlohy týkajúce sa daní 

o Správne sa rozhodol pre 

výhodnejšie možností 

týkajúce sa napr. nákupu, 

zľavy, poistenia... 

o Skontroloval správnosť 

výpisov z účtov a faktúr 

 

Práca s kalkulačkou, 

problémy, ktoré môžu 

nastať pri výpočtoch 

na kalkulačke 

1 
o vykonanie bežných výpočtov – súčet, 

rozdiel, podiel, súčin, percentá, druhá 

mocnina a odmocnina 

o správne poradie operácií a zátvoriek 

o  pamäť kalkulačky 

o problémy, ktoré môžu nastať pri 

výpočtoch na kalkulačke 

o efektívne používať kalkulačku pri 

riešení úloh 

 

 

 

o Vedel vykonať bežné 

výpočty – súčet, rozdiel, 

podiel, súčin, percentá, 

druhá mocnina a 

odmocnina 

o Určil správne poradie 

operácií a zátvoriek 

o Pri zložitejších výpočtoch 

vedel použiť pamäť 

kalkulačky 

o Efektívne používal 

kalkulačku pri riešení úloh 

o  

Rôzne (negrafické) 

metódy reprezentácie 

vzťahov 

1  zápis  matematických vzťahov slovne, 

algebricky, tabuľkou 
 Zapísal matematické 

vzťahy slovne, 

algebricky, tabuľkou 

 

Algebraický výraz , 

obor definície, 

hodnota výrazu 

1 
o algebraický výraz, obor definície 

o zápis a prečítanie výrazu (zapísaný 

pomocou matematických operácií a 

premenných ) 

o hodnotu výrazu 

 

o Definoval algebraický 

výraz, obor definície 
o Zapísal a prečítal výraz 

(zapísaný pomocou 

matematických operácií a 

premenných ) 

o Vypočítal hodnotu výrazu 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena       

Mnohočlen n – tého 

stupňa 

6  
o  mnohočlen n – tého stupňa 

o usporiadaný mnohočlen  

o matematické operácie s mnohočlenmi 

o rozkladť mnohočlen na súčin 

o doplnenie kvadratického trojčlena do 

štvorca 

 

 

o Definoval mnohočlen  
     n – tého stupňa 
o Usporiadal mnohočlen 

vzostupne alebo zostupne 
o Upravoval, rozkladal 

mnohočleny na súčín 
o Kvadratický trojčlen 

doplnil do štvorca 

 

Zlomky 
3 

o rovnosť zlomkov 

o  rôzne zápisy zlomokov 

o  krátenie  a rozširovanie zlomkov 

o porovnávanie a usporadanie zlomkov 

 

o Zistil rovnosť zlomkov 
o Zapísal daný zlomok 

rôznymi zápismi 
o Krátil a rozširoval zlomky 
o Porovnával a usporiadal 

zlomky 
Racionálne lomené 

výrazy 
3 

o zjednodušovanie  racionálnych 

lomených výrazov  

o hodnotu racionálneho lomeného 

výrazu 

 

o Zjednodušoval racionálne 

lomené výrazy 
o Zisťoval hodnotu 

racionálne lomeného 

výrazu 

Úprava a 

zjednodušovanie 

algebraických výrazov 

12 
o úprava algebraických výrazov 

o zjednodušovanie algebraických 

výrazov 

o Upravoval a zjednodušoval 

algebraické výrazy 

Vyjadrovanie zo 

vzorca 
3 

o vyjadrenie výslednej premennej zo 

vzorca 

o hodnotu premennej po dosadení za 

ostatné premenné do daného vzorca 

o Slovne vyjadrený 

jednoduchý vzťah zapísal 

pomocou premenných 
o  rozhodol, či daný zápis je 

správne vyjadrenie slovnej 

formulácie, 

v jednoduchých prípadoch 

vie lineárny vzťah 

vyjadrený pomocou 

premenných opísal slovne 
o Vyjadril výslednú 

premennú zo vzorca 
o Riešil problémové úlohy 

použitím správnych 

vzorcov a vyjadrením 

správnej premennej z 

daného vzorca 

Rovnica ako 

výroková forma, 

neznáma, koeficienty, 

obor rovnice, korene 

rov. 

1 
o pojmy rovnica, neznáma, koeficienty, 

obor rovnice, korene rovnice 

o Definoval pojmy rovnica, 

neznáma, koeficienty, 

obor rovnice, korene 

rovnice 

Ekvivalentné a 

dôsledkové úpravy 

rovníc, množina 

riešení, skúška 

správnosti 

7 
o  ekvivalentné a dôsledkové úpravy 

rovníc 

o množina riešení danej rovnice 

o  skúška správnosti 

o riešenie lineárnej rovnice použitím 

úprav 

o lineárna rovnica ako matematický 

model slovnej úlohy, 

vyriešiť danú rovnicu, overiť a 

interpretovať výsledky ohľadom na  

o Použil správne 

ekvivalentné a dôsledkové 

úpravy pi riešení 

lineárnych rovníc 
o Vykonal skúšku správnosti 
o Zostavil lineárnu rovnicu 

ako matematický model 

slovnej úlohy, vyriešil 

danú rovnicu, overil a 

interpretoval výsledky  



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

385 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena       

 
 

pôvodnú slovnú úlohu 

slovné úlohy s environmentálnou 

tematikou 

ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

Riešil slovné úlohy 

s environmentálnou 

tematikou 

Nerovnice, úpravy 

nerovníc, množina 

riešení 

3 
o pojem nerovnica 

o  úpravy pri riešení nerovníc 

o množinu riešení  nerovnice 

 

o Riešil nerovnicu použitím 

úprav pri riešení nerovníc 
o Správne určil množinu 

riešení danej nerovnice 
Sústavy lineárnych 

rovníc 
8 

o sústava dvoch lineárnych rovníc s 

dvoma neznámymi  

o  dosadzovacia, eliminačná metóda 

o sústava troch lineárnych rovníc s 

troma neznámymi 

 

 

o Vyriešil sústavu dvoch 

lineárnych rovníc s dvoma 

neznámymi rôznymi 

metódami (dosadzovacia, 

eliminačná) 

o Vyriešil sústavu troch 

lineárnych rovníc s troma 

neznámymi eliminačnou 

metódou 

 

 

Rovnice a nerovnice 

v súčinovom a 

podielovom tvare 

7 
o súčinový a podielový tvar rovnice, 

nerovnice 

 

 

o Vyriešil rovnice a 

nerovnice v súčinovom a 

podielovom tvare 

Funkcia     10 hodín 

Súradnicová sústava v 

rovine 

1 o súradnicová sústava v rovine o Zakreslil a popísal 

súradnicovú sústavu 

v rovine 

 
Graf funkcie a práca 

s ním 

4 o naučiť sa modelovať a algebrizovať 

jednoduché vzťahy 

o grafickú reprezentáciu vzťahu dvoch 

veličín 

o  graf funkcie  xf ,  axf  , 

  axf  ,  xf  

 

 

 

 

o Naučil sa modelovať a 

algebrizovať jednoduché 

vzťahy 

o Vytváral a interpretoval 

grafickú reprezentáciu 

vzťahu dvoch veličín 

o Zakreslil graf funkcie 

o   xf ,  axf  , 

  axf  ,  xf  

Základné vlastností 

funkcií 

5 
o základné  vlastností funkcií 

(monotónnosť,extrém, ohraničenosť, 

periodičnosť, rýchlosť zmeny) 

o porovnávanie charakteristiky (veľkosti 

hodnôt, rast, klesanie) dvoch funkcií 

na základe grafu 

o graficky znázorniť štruktúry drogovo 

závislých a popísať základné 

vlastnosti z grafu – prevencia proti 

drogám 

 

 

 

o Definoval základné 

vlastností funkcií (rast, 

klesanie, lokálne a 

globálne extrémy, 

ohraničenosť periodičnosť, 

rýchlosť zmeny) 

o Opísal základné vlastnosti 

funkcií na základe ich 

grafu 

o Z dvoch funkcií na základe 

ich grafov porovnal 

charakteristiky (veľkosti 

hodnôt, rast, klesanie, ...)  

o Graficky znázornil  

štruktúry drogovo 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   
závislých a popísal 

základné vlastnosti z grafu 

– prevencia proti drogám 

Planimetria     22 hodín 

Základné rovinné 

útvary 
1 o základné rovinné útvary 

o vlastnosti základných rovinných 

útvarov 

o Definoval a určil 

vlastnosti základných 

rovinných útvarov 

Uhol, dvojice uhlov 1 
o  uhol 

o dvojice uhlov  

o sčitovanie a odčitovanie veľkosti 

uhlov 

o Definoval uhol a dvojice 

uhlov 

o Dopĺňal veľkosti uhlov do 

útvarov s využitím dvojíc 

uhlov 

  Trojuholník 
6 

o trojuholník 

o typy trojuholníkov 

o vlastnosti trojuholníka 

o prvky trojuholníka (uhly, osi strán, osi 

uhlov, výšky, ťažnice, polomer 

opísanej a vpísanej kružnice, stredná 

priečka) 

o trojuholníková nerovnosť 

o Pythagorová veta 

o Euklidové vety 

o vzorce na výpočet obsahu a obvodu 

trojuholníka 

 

 

 

 

 

 

o Definoval trojuholník 

o Určil typy trojuholníkov 

o Poznal vlastnosti 

trojuholníka 

o Definoval prvky 

trojuholníka (uhly, osi 

strán, osi uhlov, výšky, 

ťažnice, polomer opísanej a 

vpísanej kružnice, stredná 

priečka) 

o Trojuholníková nerovnosť 

o Definoval Pythagorovú 

vetu a Euklidové vety a 

použil ich pri riešení úloh 

o Poznal vzorce na výpočet 

obsahu a obvodu 

trojuholníka a pomocou 

nich riešil úlohy 

Kružnica a jej časti 7 
o kružnica 

o časti kružnice (priemer, polomer, 

tetiva, oblúk) 

o  uhly v kružnici (stredový a obvodový 

uhol)  

o vzájomné polohy dvoch kružníc 

o vzájomné polohy priamky a kružnice 

o Talesová veta 

o vzorce na výpočet  obvodu kružnice 

 

o Definoval pojem kružnica 

o Určil časti kružnice 

(priemer, polomer, tetiva, 

oblúk) 

o Poznal uhly v kružnici 

(stredový a obvodový uhol)  

o Určil vzájomné polohy 

dvoch kružníc 

o Určil vzájomné polohy 

priamky a kružnice 

o Talesová veta 

o Poznal vzorce na výpočet  

obvodu kružnice a riešil 

úlohy 

Štvoruholníky 
2 

o tetivové a dotyčnicové štvoruholníky 

o  vzorce na výpočet obsahu a obvodu 

štvoruholníkov (štvorec, obdĺžnik, 

kosoštvorec, rovnobežník, 

lichobežník) 

 

 

o Definoval tetivové a 

dotyčnicové štvoruholníky 

o Poznal vzorce na výpočet 

obsahu a obvodu 

štvoruholníkov (štvorec, 

obdĺžnik, kosoštvorec, 

rovnobežník, lichobežník) 

a riešil úlohy 

Konvexný n – uholník 
1 

o konvexný n –uholník o Definoval konvexný  

      n – uholník 

Mnohouholníky 4 
o mnohouholník 

o pravidelný n – uholník 

o veľkosti vnútorných uhlov  

o Definoval mnohouholníky 

o Definoval pojem 

pravidelný n – uholník 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

387 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  pravidelného n–uholníka 
 Vypočítal veľkosti 

vnútorných uhlov 

pravidelného n–uholníka 

Stereometria    12 hodín 

Základné útvary v 

priestore 
1 o základné útvary v priestore (bod, 

priamka, rovina) 

 

o Určil základné útvary 

v priestore  
       (bod, priamka, rovina) 

Znázorňovanie do 

roviny, voľné 

rovnobežné 

premietanie 

3 o voľné rovnobežné premietanie 

o znázorňovanie telies vo voľnom 

rovnobežnom premietaní (kocka, 

kváder, ....) 

o priestorovú predstavivosť vytváraním 

telies 

 

 

o Definoval voľné 

rovnobežné premietanie 

o Znázorňoval telesá vo 

voľnom rovnobežnom 

premietaní (kocka, kváder,) 

o Rozvíjal priestorovú 

predstavivosť vytváraním 

modelov telies – projekt: 

Geometria v meste (tvorba 

modelu mesta využitím 

modelov telies ako 

stavieb) 

Hranaté telesá 8 o hranaté telesá,  ich vlastnosti  

o vzorce na výpočet objemu a povrchu 

hranatých  telies 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Geometria v 

meste – pracovné listy s telesami, ktoré 

nájde v meste, využiť IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť informácie, 

formulovať jednoduché závery a vedieť 

ich použiť na obhájenie vlastného postoja 

o Definoval hranaté telesá, 

poznal ich vlastnosti  

o Vedel vzorce na výpočet 

objemu a povrchu 

hranatých telies 

o Používal dané vzorce pri 

riešení úloh 

Prezentoval projekt 

s využitím IKT 

Kombinatorika a pravdepodobnosť    16 hodín 

Organizácia súboru 

obsahujúceho veľký 

počet dát 

1 
o organizáciu súboru obsahujúceho 

veľký počet dát (telefónny zoznam, 

cestovný poriadok) 

o Navrhol organizáciu 

súboru obsahujúceho 

veľký počet dát (telefónny 

zoznam, cestovný 

poriadok, slovník...) 

Spôsoby vyhľadávania, 

systematické 

vypisovanie možností 

1 
o spôsoby vyhľadávania 

o jednoduché kombinatorické úlohy 

(systematickým vypisovaním 

všetkých možností s využitím 

vhodného organizačného princípu) 

 

o Rôznymi spôsobmi 

vyhľadával v súboroch 

obsahujúcich veľký počet 

dát 

o Vytvoril systém 

usporiadanosti, ktorý bol 

prirodzený, ľahko 

pochopiteľný 

o Pri vyhľadávaní a 

vypisovaní možnosti 

používal obrázky, 

symboly, tabuľky 

o Riešil  jednoduché 

kombinatorické úlohy 

systematickým 

vypisovaním všetkých 

možností s využitím 

vhodného organizačného 

princípu 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kombinatorika a pravdepodobnosť     

Jednoduché úlohy na 

počet prvkov 

konečných množín 

1 
o počet prvkov v konečnej množine o Určil počet prvkov v 

konečnej množne 

 

Rozpis konečnej 

množiny na 

podmnožiny a n – tice 
1 o rozpísať konečnú množinu na podmnožiny 

podľa určitých pravidiel 

o Rozpísal konečnú množinu 

na podmnožiny podľa 

určitých pravidiel pre 

ľahšie riešenie problému 
Kombinatorické 

pravidlá 
1 

o kombinatorické pravidlo súčtu a 

súčinu 

o disjunktné podmnožiny 

 

o Riešil problémové úlohy 

pomocou 

kombinatorického pravidla 

súčtu a súčinu 

o Definoval disjunktné 

podmnožiny 

Faktoriál 
1 

o Pojem faktoriál o Definoval pojem faktoriál 

Variácie, permutácie, 

kombinácie 
5 

o variácie 

o permutácie 

 

o Vedel rozhodnúť či záleží v 

riešenej úlohe na 

usporiadaní prvkov 

o Definoval variácie s 

opakovaním a bez 

opakovania 

o Definoval permutácie s 

opakovaním a bez 

opakovania 

o Poznal vzorce na výpočet 

variácie s opakovaním a 

bez opakovania 

o Poznal vzorec na výpočet 

permutácie s opakovaním 

a bez opakovania 

o Riešil úlohy s využitím 

variácií a permutácií 

o Používal a prispôsoboval 

rôzne stratégie zisťovania 

počtu možností 

 

Kombinačné číslo 1 
o kombinačné číslo o Definoval kombinačné 

      Číslo 

Pascalov trojuholník 1 
o zápis kombinačných čísel do 

Pascalovho trojuholníka 

o vzťahy medzi kombinačnými číslami 

v Pascalovom trojuholníku 

o Zapísal kombinačné čísla 

do tabuľky (Pascalov 

trojuholník) 

o Rýchlo vyhľadal dané 

kombinačné číslo 

o Postrehol zákonitosti 

medzi kombinačnými 

číslami 

 

 

 

 

 

 

Riešenie 

problémových úloh 

3 
o riešenie problémových  úloh použitím 

správnej stratégie zisťovania počtu 

možností 

o Riešiť problémové úlohy 

použitím správnej 

stratégie zisťovania počtu 

možností 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku je rezervovaných 8 hodín na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú štyri 

(štvrťročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Biológia – Prehľad systému živej prírody (použiť základné pravidlá usudzovania) 

Občianska náuka - Filozofia 

 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena 

Informatika – Informácie okolo nás (číselné sústavy, prevody) 

Geografia – kartografia (práca s jednotkami, mierky máp a  plánov) 

Fyzika – Pozorovanie, meranie, experiment (Vyjadrenie hodnoty fyzikálnej veličiny pomocou 

               hlavnej jednotky aj jej násobkov a dielov) 

               Pohyb telesa pri pôsobení konštantnej výslednej sily. Zrýchlenie. 2. Newtonov   

               pohybový zákon (Riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi 

               veličinami) 

Chémia – výpočty v chémií 

Ekonómia – Fiškálna politika (elementárna finančná matematika) 

 

Funkcia 

Informatika – Informácia okolo nás – Textový editor (grafy) 

 

Planimetria 

Občianska náuka 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 

3 hodiny týždenne, 

spolu 99 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Logika, dôvodenie, dôkazy     6 hodín 

Logické spôsoby 

usudzovania 

1 
o rozdielné vyjadrovania v rôznych 

prostrediach (veda, legislatíva, bežný 

život) 

o logické spôsoby usudzovania 
o základy usudzovania 

o Našiel rozdiely 

vyjadrovania v rôznych 

prostrediach (veda, 

legislatíva, bežný život) 

o Poznal logické spôsoby 

usudzovania 

Axiomatická 

výstavba 

matematickej teórie 

2 
o pojmy matematická veta, dôkaz, 

potvrdenie, vyvrátenie, kontrapríklad, 

protirečenie 

o kontrapríklad všeobecných tvrdení  

o Definoval pojmy 

matematická veta, dôkaz, 

potvrdenie, vyvrátenie, 

kontrapríklad, protirečenie 

o Uviedol v jednoduchých 

prípadoch (súvisiacich s 

matematikou alebo bežným 

životom) kontrapríklad 

všeobecných tvrdení 

Základné dôkazové 

metódy: priamy 

dôkaz, dôkaz sporom 

3 
o priamy dôkaz  

o dôkaz sporom  

o Poznal princípy priameho 

dôkazu 

o Vysvetlil podstatu 

priameho dôkazu 

o Vykonal priamy dôkaz na 

príkladoch 

o Poznal princípy dôkazu 

sporom 

o Vysvetlil podstatu dôkazu 

sporom 

o Vykonal dôkaz sporom na 

príkladoch 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami     4 hodiny 

Množina 

racionálnych čísel 

4 
o nepresné čísla (desatinné čísla, zlomky) 

o tvar desatinného rozvoja 

o pojem perióda desatinného čísla 

o zlomok v tvare desatinného čísla  

o presný a približný výsledok 

o pravidlá zaokrúhľovania  

o zaokrúhľovanie prirodzených čísel,  

      desatinné čísla s presnosťou na 

       desatinné miesta 

o absolútna a relatívna chyba 

o odhad  absolútnej chyby súčtu viacerých 

sčítancov, resp. súčinu presného 

a približného čísla 

o Počítal s nepresnými číslami 

(desatinné čísla, zlomky) 

o Vedel zapísať racionálne 

číslo v tvare desatinného 

rozvoja konečného alebo 

nekonečného 

o Zapísal zlomok ako 

desatinné číslo a naopak, 

vedel zapísať desatinné číslo 

v tvare  zlomku 

o Určil presný a približný 

výsledok 

o Zvoliť spôsob výpočtu, ktorý 

v danej situácií vedie k čo 

najpresnejšiemu výsledku 

o Definoval pravidlá 

zaokrúhľovania 

o Zaokrúhlil prirodzené čísla, 

desatinné čísla s     

presnosťou na desatinné 

miesta 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

   

o Určil absolútnu a relatívnu 

chybu  
o Zaokrúhľovať a počítať so 

zaokrúhlenými vrátane 

odhadu absolútnej chyby 

súčtu viacerých sčítancov, 

resp. súčinu presného 

a približného čísla 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy     58 hodín 

Elementárna finančná 

matematika 

5 o základné elementy finančnej matematiky 

o pojmy úrok, pôžička, umorená pôžička, 

splátky a umorovacia istina, lízing, 

hypotéka 

o jednoduché a zložené úrokovanie 

o princíp splácania pôžičky 

o výhodnosť dvoch pôžičiek 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Výhodnosť 

finančných produktov v našom meste, - 

využiť IKT, naučiť sa zhromažďovať, 

triediť informácie, formulovať 

jednoduché závery a vedieť ich použiť 

na obhájenie vlastného postoja 

o Používal základné elementy 

finančnej matematiky 

o Definoval pojmy úrok, 

pôžička, umorená pôžička, 

splátky a umorovacia istina, 

lízing, hypotéka 

o Riešil problémové úlohy 

finančnej matematiky  na 

jednoduché a zložené 

úrokovanie 

o  Rozumel princípu splácania 

pôžičky 

o  Porovnal výhodnosť dvoch 

pôžičiek 
Prezentoval projekt s využitím IKT 

 Lineárna funkcia 3 
o predpis lineárnej funkcie 

o graf lineárnej funkcie 

o základné vlastnosti lineárnej funkcie 

z grafu 

o lineárnu závislosť 

o Vedel určiť predpis 

      lineárnej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

      lineárnej funkcie 

o Zostrojil graf lineárnej 

funkcie podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti lineárnej funkcie 

z grafu 

o Určil predpis lineárnej     

      funkcie na základe jej 

      grafu 

o Riešil problémové úlohy 

s využitím grafu lineárnej 

funkcie 

o Uviedol príklady na 

lineárnu závislosť 

Lineárne rovnice a 

nerovnice 

8 
o lineárne rovnice a nerovnice 

o  grafické riešenie lineárnej rovnice a 

nerovnice  

o geometrický interpretovať riešenie sústav 

rovníc 

o slovné úlohy s environmentálnou 

tematikou 

 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova:Slovné úlohy – riešenie slovných 

úloh s danou tematikou, vedieť hodnotiť 

objektívnosť a závažnosť informácií 

o stave životného prostredia, komunikovať 

o nich 

o Riešil lineárne rovnice a 

nerovnice 

o Graficky riešil lineárne 

rovnice a nerovnice 

o Geometrický interpretoval 

riešenie sústav rovníc 

o Zostavil lineárnu rovnicu, 

sústavu lineárnych rovníc, 

lineárnu nerovnicu 

predstavujúcu matematický 

model slovnej úlohy, 

vyriešil ju, overil 

a interpretoval výsledky 

s ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      

  
 Riešil slovné úlohy 

s environmentálnou 

tematikou 

Kvadratická funkcia 2 
o predpis kvadratickej funkcie 

o graf  kvadratickej funkcie 

o základné vlastnosti kvadratickej funkcie 

z grafu 

 

o Vedel určiť predpis 

kvadratickej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

kvadratickej funkcie 

o Zostrojil graf kvadratickej 

funkcie podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti kvadratickej 

funkcie z grafu 

o Určil predpis kvadratickej 

funkcie na základe jej grafu 

 

Kvadratická rovnica 7 
o kvadratická rovnica 

o špeciálne typy kvadratickej rovnice 

(rýdzokvadratická rovnica, kvadratická 

rovnica bez absolútneho člena, 

normovaný tvar kvadratickej rovnice) 

o vzorce na riešenie kvadratickej rovnice 

o riešenie kvadratickej rovnice pomocou 

úpravy  na štvorec, diskriminantu, 

graficky 

o geometrická interpretácia riešenia  

 

 

 

o Definoval kvadratickú 

rovnicu 

o   Definoval špeciálne typy 

kvadratickej rovnice 

(rýdzokvadratická rovnica, 

kvadratická rovnica bez 

absolútneho člena, 

normovaný tvar kvadratickej 

rovnice) 

o Odvodil vzorce na riešenie 

všetkých typov kvadratickej 

rovnice 

o Riešil kvadratickú rovnicu 

pomocou úpravy na štvorec, 

diskriminantu, graficky 

o Zostavil kvadratickú rovnicu 

s danými koreňmi 

o   Zostavil kvadratickú 

rovnicu predstavujúcu 

matematický model slovnej 

úlohy. Vyriešil ju, overil 

a interpretoval výsledky 

s ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

o Geometricky interpretovať 

riešenie 

Kvadratická 

nerovnica 

3 
o grafické riešenie kvadratickej nerovnicu  

o geometricky interpretovať riešenie 

    nerovníc 

 

o Poznal graf kvadratickej 

funkcie 

o Riešil kvadratickú 

nerovnicu graficky, 

pomocou vzorcov 

a úpravami 

o Zostavil kvadratickú 

nerovnicu predstavujúcu 

matematický model slovnej 

úlohy. Vyriešil ju, overil 

a interpretoval výsledky 

s ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

o Geometricky interpretoval 

riešenie nerovníc 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      

Goniometrické 

funkcie 

13 
o pojmy veľkosť uhla v stupňovej 

a oblúkovej miere; jednotková kružnica 

o goniometrické funkcie – sínus, cosínus, 

tangens, kotangens 

o predpisy goniometrických funkcií  – sin, 

cos, tg, cotg 

o grafy goniometrických funkcií – sin, cos, 

tg, cotg 

o základné vlastností goniometrických 

funkcií 

o goniometrické funkcie v pravouhlom 

trojuholníku 

o sínusová a cosínusová veta 

 

o Definoval pojmy veľkosť 

uhla v stupňovej 

a oblúkovej miere 

o Vyjadroval uhol 

v stupňovej a oblúkovej 

miere 

o Zobrazoval množinu 

reálnych čísel na 

jednotkovú kružnicu 

o Definoval goniometrické 

funkcie – sínus, cosínus, 

tangens, kotangens 

o Vedel určiť predpisy 

goniometrických funkcií 

      – sin, cos, tg, cotg 

o Vedel načrtnúť grafy 

goniometrických funkcií – 

sin, cos, tg, cotg 

o Zostrojil grafy 

goniometrických funkcií 

podľa ich predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti goniometrických 

funkcií 

o Definoval goniometrické 

funkcie v pravouhlom 

trojuholníku 

o  Definoval sínusovú 

a cosínusovú vetu 

o Riešil problémové úlohy 

v pravouhlom 

a všeobecnom trojuholníku  

Mocninové funkcie 10 
o predpis mocninových funkcií  

o graf mocninovej funkcie v závislosti od 

konštanty (exponentu) n 

o základné vlastnosti mocninovej funkcie 

z grafu 

o vety o mocninách a odmocninách 

o výrazy s mocninami a odmocninami 

o Vedel určiť predpis 

mocninových funkcií 

o  Vedel načrtnúť graf 

mocninovej funkcie 

v závislosti od konštanty 

(exponentu) n 

o Zostrojil graf mocninovej 

funkcie podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti mocninovej 

funkcie z grafu 

o Poznal vety o mocninách 

a odmocninách 

o Upravoval výrazy 

s mocninami a odmocnina 

Exponenciálna 

funkcia 

3 
o predpis exponenciálnej funkcie 

o graf exponenciálnej funkcie 

o základné vlastnosti exponenciálnej 

funkcie z grafu 

o exponenciálna závislosť 

o Vedel určiť predpis 

exponenciálnej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

exponenciálnej funkcie 

o Zostrojil graf 

exponenciálnej funkcie 

podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti exp. funkcie  
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      

  
 o     Riešil problémové úlohy 

s využitím grafu 

exponenciálnej funkcie 

o Uviedol príklady na 

exponenciálnu závislosť   

Logaritmická funkcia 4 
o predpis logaritmickej funkcie 

o graf logaritmickej funkcie 

o základné vlastnosti logaritmickej funkcie 

z grafu 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Obraz 

matematických funkcií – znázorniť rôzne 

grafy funkcií v posunutí, možnosť využiť 

IKT, naučiť sa zhromažďovať, triediť 

informácie, formulovať jednoduché závery 

a vedieť ich použiť na obhájenie vlastného 

postoja, prezentovať svoj projekt 

o Vedel určiť predpis 

logaritmickej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

logaritmickej funkcie 

o  Zostrojil graf logaritmickej 

funkcie na základe jej 

predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti logaritmickej 

funkcie z grafu 

Prezentoval projekt 

 

Geometria a meranie     13 hodín 

Rezy telies 8 
o prienik priamky a roviny v telese 

o prienik dvoch priamok v telese 

o prienik dvoch rovín v telese 

o rezy telies danou rovinou 

 

o Vedel určiť prienik priamky 

a roviny v telese 

o Vedel určiť prienik dvoch 

priamok v telese 

o Vedel určiť prienik dvoch 

rovín v telese 

o Zostrojil rezy telies danou 

rovinou 

Oblé telesá 5 
o oblé telesá, poznať ich vlastností 

o Cavalieriho princíp 

o vzorce na výpočet objemu a povrchu 

oblých telies 

 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova:Slovné úlohy – riešenie slovných 

úloh s danou tematikou, vedieť hodnotiť 

objektívnosť a závažnosť informácií 

o stave životného prostredia, komunikovať 

o nich 

o Definoval oblé telesá, 

poznal ich vlastnosti 

o Poznal Cavalieriho princíp 

o Vedel vzorce na výpočet 

objemu a povrchu oblých 

telies 

o Používal dané vzorce pri 

riešení problémových úloh 

Riešil problémové úlohy 

s environmentálnou 

tematikou 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika     10 hodín 

Pravdepodobnosť 

a jej vlastnosti 

8 
o pojem šanca, porovnávanie šancí 

o pojem pravdepodobnosť 

o vlastnosti pravdepodobnosti 

o úlohy zamerané na hľadanie pomeru 

všetkých priaznivých a všetkých 

možností aj pomocou jednoduchých 

kombinatorických úloh, doplnkovej 

pravdepodobnosti 

o porovnávanie dvoch pravdepodobnosti 

o geometrická pravdepodobnosť 

o pravdepodobnosť javov 

o podmienená pravdepodobnosť 

o Definoval pojem šanca 

a porovnávanie šancí 

o Definoval  pojem 

pravdepodobnosť 

o Určil vlastnosti 

pravdepodobnosti 

o Riešil úlohy zamerané na 

hľadanie pomeru všetkých 

priaznivých a všetkých 

možností aj pomocou 

jednoduchých 

kombinatorických úloh, 

doplnkovej 

pravdepodobnosti 

o V jednoduchých prípadoch  
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika      

   o porovnal dve 

pravdepodobnosti 

o Definoval geometrickú 

pravdepodobnosť 

o Uviedol príklady 

pravdepodobnosti javov 

o Definoval podmienenú 

pravdepodobnosť 

Riešenie 

problémových úloh 

2 
problémové úlohy na pravdepodobnosť 

okolo nás (napr. genetika, dedičnosť); 

pravdepodobnostné vyjadrovanie v živote 

(odhad rizika, pravdepodobnosť  v športe, 

kurzy, súťaže) 

o Riešil problémové úlohy 

na pravdepodobnosť okolo 

nás (napr. genetika, 

dedičnosť); 

pravdepodobnostné 

vyjadrovanie v živote 

(odhad rizika, 

pravdepodobnosť. 

v športe, kurzy, súťaže) 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku je rezervovaných 8 hodín na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú štyri 

(štvrťročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Biológia – Prehľad systému živej prírody (použiť základné pravidlá usudzovania) 

Občianska náuka – Filozofia, Právo 

Chémia  

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  
Informatika – Informácie okolo nás (MS Excel) 

Fyzika – Pozorovanie, meranie, experiment  

Chémia – výpočty v chémií 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Občianska náuka (Ekonómia) 

Informatika – Informácie okolo nás (MS Word, MS excel – zakresľovanie grafov) 

Fyzika 

Chémia  
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Geometria a meranie  
Fyzika 

Geografia 

 

Pravdepodobnosť  
Biológia, Fyzika, Chémia 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 

3 hodiny týždenne, 

spolu 99 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie      48 hodín 

Základné rovinné 

geometrické útvary 

3 
o základné rovinné útvary 

o vlastnosti základných rovinných útvarov 
o Definoval a určil vlastnosti 

základných rovinných 

útvarov 

Množina bodov danej 

vlastnosti 

9 
Geometricky opísať a načrtnúť množiny 

bodov 

o  množina G 

o  os úsečky 

o  os pásu 

o  os uhla 

o  kruh 

o  kružnica 

o  ekvidištanta priamky 

o  ekvidištanta kružnice 

Geometricky opísal a načrtol 

množiny bodov 

o  z ktorých vidieť danú 

úsečku pod daným uhlom 

(množina G) 

o  ktoré majú rovnakú 

vzdialenosť od dvoch 

bodov (os úsečky) 

o  ktoré majú rovnakú 

vzdialenosť od dvoch 

rovnobežných priamok (os 

pásu) 

o  ktoré majú rovnakú 

vzdialenosť od dvoch 

rôznobežných priamok (os 

uhla) 

o  ktoré majú, od daného 

bodu vzdialenosť menšiu 

(väčšiu) ako dané kladné 

číslo (kruh) 

o  ktoré majú, od danej 

priamky vzdialenosť 

menšiu (väčšiu) ako dané 

kladné číslo (ekvidištanta 

priamky) 

o  ktoré majú, od jedného 

bodu väčšiu vzdialenosť 

ako od druhého bodu 

o  ktoré majú, od jednej danej 

priamky väčšiu vzdialenosť 

ako od druhej danej 

priamky 

Konštrukčné úlohy 

riešené pomocou 

množín bodov 

6 
o Konštrukčné úlohy riešené pomocou 

množín bodov (trojuholník, kružnica) 

o Konštrukčne zostrojené ťažisko, 

priesečník výšok, stred a polomer 

vpísanej a opísanej kružnice trojuholníka  

o Konštrukčne zostrojil 

trojuholník, kružnicu 

pomocou množín bodov 

o Konštrukčne zostrojil 

ťažisko,  priesečník výšok, 

stred a polomer vpísanej 

a opísanej kružnice 

trojuholníka 

Goniometria ostrého 

uhla 

6 
o Sínusová veta 

o Cosínusová veta 

o Riešil problémové úlohy 

s použitím sínusovej 

a cosínusovej vety 

Zhodnosť 

a podobnosť 

trojuholníkov 

6 
o Zhodnosť trojuholníkov (vety SSS, SUS, 

USU) 

o Podobnosť trojuholníkov (vety SSS, 

SUS, UU, Ssu) 

o Riešil problémové úlohy na 

zhodné a podobné 

trojuholníky 

o Zisťoval zhodnosť 

trojuholníkov 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie       

   

o Určil, či sú dané 

trojuholníky podobné 

o Využíval vzťahy medzi 

podobnými trojuholníkmi 

na riešenie geometrických 

úloh 

Zhodné a podobné 

zobrazenia 

10 
o Pojem zhodné zobrazenie 

o Pojem podobné zobrazenie 

Základné druhy zhodných zobrazení 

o osová súmernosť 

o os súmernosti 

o stredová súmernosť 

o stred súmernosti 

o posunutie 

o otočenie 

o stred otočenia, orientovaný uhol a jeho 

veľkosti, uhol otočenia 

o osovo a stredovo súmerný útvar 

Podobné zobrazenie – rovnoľahlosť (stred 

a koeficient rovnoľahlosti) 

Rovnoľahlosť kružníc 

o Definoval zhodné 

a podobné zobrazenie 

o  Poznal základné druhy 

zhodných zobrazení (osová 

súmernosť, stredová 

súmernosť, posunutie, 

otočenie) 

o  Vedel zobraziť útvar 

v danom zhodnom 

zobrazení  

o  Vedel zobraziť útvar 

v rovnoľahlosti 

o  Zistil približné rozmery 

nedostupných útvarov 

použitím podobnosti 

o  Rovnoľahlosť kružníc 

Konštrukčné úlohy 

riešené pomocou 

zhodných a podobných 

zobrazení 

8 

o Konštrukčné úlohy – riešenie 

problémových úloh 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Obraz zhodných 

zobrazení – znázorniť útvar v stredovej 

súmernosti, osovej súmernosti, otočení a 

posunutí, možnosť využiť IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť informácie, 

formulovať jednoduché závery a vedieť 

ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 

prezentovať svoj projekt 

o Vedel konštrukčne riešiť 

problémové úlohy 

využitím zhodných 

a podobných zobrazení 

 

Prezentoval projekt 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika     43 hodín 

Definícia a obsah 

štatistiky 

1 
o Štatistika o Definoval pojem a obsah 

štatistiky 

Základné pojmy 

štatistiky 

5 
 Štatistický súbor 

 Výberový súbor 

 Rozsah štatistického súboru 

 Znak štatistického súboru a jeho hodnota 

 Početnosť a relatívny početnosť pre 

jednotlivé hodnoty (intervaly hodnôt) 

štatistického znaku 

o Poznal základné pojmy 

štatistiky (štatistický súbor, 

výberový súbor, rozsah 

štatistického súboru, znak 

a jeho hodnota) 

o Určil v danom súbore 

základné pojmy, početnosť 

Grafické spracovanie 

údajov 

10 
 Grafické spracovanie údajov – graf 

(stĺpcový, obrázkový, kruhový, lomený, 

spojitý, histogram) 

 Použitie vhodného softvéru pri 

grafickom spracovaní dát 

o Vedel použiť vhodný 

softvér na grafické 

spracovanie dát napr. Excel 

Základné pojmy 

štatistiky 

10 
 Aritmetický priemer 

 Stredná hodnota 

 Modus a medián 

 Rozptyl 

 Smerodajná odchýlka 

o Vedel určiť dané hodnoty 

zo štatistického súboru 

(aritmetický priemer, 

stredná hodnota, modus 

a medián, rozptyl, 

smerodajná odchýlka) 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika      

Riešenie 

problémových úloh 

13 
 Riešenie problémových úloh na štatistiku  Riešil problémové úlohy na 

štatistiku 

Historické poznámky 4 
 Prezentácie   

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku je rezervovaných 8 hodín na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú štyri 

(štvrťročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Geometria a meranie 

Fyzika 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Informatika, ekonomika 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z MATEMATIKY 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      53 hodín 

Algebraický výraz, 

mnohočleny 

4 
o algebraický výraz 

o mnohočlen n-tého stupňa 

o úprava a zjednodušovanie 

algebraických výrazov, výrazov 

s mocninami a odmocninami, výrazov 

s faktoriálmi, kombinačnými číslami  a 

mnohočlenov 

o Zjednodušil a upravil 

algebraické výrazy 

a mnohočleny 

Lineárne rovnice a 

nerovnice 

4 
o ekvivalentné a neekvivalentné úpravy 

rovníc a nerovníc 

o numerické a grafické riešenie rovníc 

a nerovníc 

o rovnice a nerovnice v súčinovom 

a podielovom tvare 

o rovnice a nerovnice s absolútnou 

hodnotou 

o  

o Riešil lineárne rovnice a 

nerovnice  

  

Kvadratické rovnice 

a nerovnice 

4 
o numerické a grafické riešenie rovníc 

a nerovníc 
o Riešil kvadratické rovnice 

a nerovnice 

 

Goniometrické 

rovnice a nerovnice 

5 
o riešenie rovníc a nerovníc 

o Riešil goniometrické 

rovnice a nerovnice 

 

Iracionálne rovnice a 

nerovnice 

5 
o riešenie rovníc a nerovníc 

o Riešil iracionálne rovnice 

a nerovnice 

Exponenciálne 

rovnice a nerovnice 

5 
o  riešenie rovníc a nerovníc o Riešil exponenciálne 

rovnice a nerovnice 

 

Logaritmické rovnice 

a nerovnice 

5 
o riešenie rovníc a nerovníc o Riešil logaritmické rovnice 

a nerovnice  

Sústava lin, rovníc  4 
o riešenie sústavy dvoch a troch lin. rovníc 

s dvoma a troma neznámymi 

o Riešil sústavy 

Funkcia 2 
o základné vlastností funkcie o Určil základné vlastností 

funkcií z predpisu a grafu 

 

Lineárna 

a kvadratická funkcia 

2 
o lineárna funkcia 

o kvadratická funkcia 

o Určil predpis lineárnej 

a kvadratickej funkcie 

o  Načrtol graf funkcií  

o  Určil základné vlastnosti 

daných funkcií z predpisov 

a z grafov  

Goniometrické 

funkcie 

2 
o goniometrická funkcia o Určil predpis 

goniometrickej funkcie, graf  

a vlastnosti funkcie 

 

Mocninové funkcie 2 
o mocninová funkcia o Určil predpis mocninovej 

funkcie, graf, vlastnosti 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

401 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Logaritmická funkcia 2 

o logaritmická funkcia 

 

o Určil predpis logaritmickej 

funkcie, graf, vlastnosti 

 

Exponenciálna funkcia 2 
o exponenciálna funkcia o Určil predpis 

exponenciálnej funkcie, 

graf, vlastnosti 

Postupnosť 5 
o postupnosť 

o n-tý člen postupnosti 

o určenie postupnosti 

o vlastnosti postupnosti (rast, klesanie, 

ohraničenosť) 

o rekurentný vzťah 

o aritmetická postupnosť 

o diferencia aritmetickej postupnosti 

o geometrická postupnosť 

o kvocient geometrickej postupnosti 

o Definoval postupnosť, n-tý 

člen postupnosti 

o Určil postupnosť 

o Určil vlastnosti postupnosti 

o Definoval aritmetickú 

postupnosť, poznal vzorce 

pre aritmetickú postupnosť 

o Definoval geometrickú 

postupnosť, poznal vzorce 

pre geometrickú postupnosť 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  1 hodina 

Číselné sústavy 1 o zápis prirodzených čísel v rôznych 

číselných sústavách (rímska, dvojková, 

hexadecimálna) 
o základné matematické operácie s 

prirodzenými číslami v desiatkovej 

číselnej sústave 

 

o Zapisoval a prevádzal 

prirodzené čísla v rôznych 

číselných sústavách 

(rímska, dvojková, 

hexadecimálna) 
o Riešil úlohy pomocou 

prirodzených čísel a 

základných matematických 

operácií 

Logika, dôvodenie, dôkazy 2 hodiny 

Výroková logika 2 
o Výrok, hypotéza, pravdivostná 

hodnota, definícia, tvrdenie, úsudok 

o Zložený výrok 

o Logické spojky 

o Kvantifikátory 

o Množina 

o Interval 

 

o Poznal význam pojmov: 

výrok, hypotéza, 

pravdivostná hodnota, 

definícia, tvrdenie, úsudok 

o  Vedel určiť pravdivostnú 

hodnotu jednoduchých 

výrokov 

o Poznal kvantifikátory 

a vzťahy medzi nimi 

o  Zapísal výroky pomocou 

     kvantifikátorov 

o Vytváral zložené výroky 

pomocou logických spojok 

o Poznal základné pojmy 

množín, vedel určiť 

množinu 

o Poznal vzťahy medzi 

množinami a operácie 

s množinami 

Geometria a meranie 6 hodín 

Objemy a povrchy 

telies 

6 
o Objem a povrch telesa 

o Hranaté telesá 

o Oblé telesá 

 

o Riešil úlohy na objemy 

a povrchy telies  
 

Prezentácie 4 
 o Prezentoval prácu  

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

402 

ROČNÍK: TRETÍ  

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 

3 hodiny týždenne, 

spolu 99 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie      48 hodín 

Základné rovinné 

geometrické útvary 

3 
o základné rovinné útvary 

o vlastnosti základných rovinných útvarov 
o Definoval a určil vlastnosti 

základných rovinných 

útvarov 

Množina bodov danej 

vlastnosti 

9 
Geometricky opísať a načrtnúť množiny 

bodov 

o  množina G 

o  os úsečky 

o  os pásu 

o  os uhla 

o  kruh 

o  kružnica 

o  ekvidištanta priamky 

o  ekvidištanta kružnice 

Geometricky opísal a načrtol 

množiny bodov 

o  z ktorých vidieť danú 

úsečku pod daným uhlom 

(množina G) 

o  ktoré majú rovnakú 

vzdialenosť od dvoch 

bodov (os úsečky) 

o  ktoré majú rovnakú 

vzdialenosť od dvoch 

rovnobežných priamok (os 

pásu) 

o  ktoré majú rovnakú 

vzdialenosť od dvoch 

rôznobežných priamok (os 

uhla) 

o  ktoré majú, od daného 

bodu vzdialenosť menšiu 

(väčšiu) ako dané kladné 

číslo (kruh) 

o  ktoré majú, od danej 

priamky vzdialenosť 

menšiu (väčšiu) ako dané 

kladné číslo (ekvidištanta 

priamky) 

o  ktoré majú, od jedného 

bodu väčšiu vzdialenosť 

ako od druhého bodu 

o  ktoré majú, od jednej danej 

priamky väčšiu vzdialenosť 

ako od druhej danej 

priamky 

Konštrukčné úlohy 

riešené pomocou 

množín bodov 

6 
o Konštrukčné úlohy riešené pomocou 

množín bodov (trojuholník, kružnica) 

o Konštrukčne zostrojené ťažisko, 

priesečník výšok, stred a polomer 

vpísanej a opísanej kružnice trojuholníka  

o Konštrukčne zostrojil 

trojuholník, kružnicu 

pomocou množín bodov 

o Konštrukčne zostrojil 

ťažisko,  priesečník výšok, 

stred a polomer vpísanej 

a opísanej kružnice 

trojuholníka 

Goniometria ostrého 

uhla 

6 
o Sínusová veta 

o Cosínusová veta 

o Riešil problémové úlohy 

s použitím sínusovej 

a cosínusovej vety 

Zhodnosť 

a podobnosť 

trojuholníkov 

6 
o Zhodnosť trojuholníkov (vety SSS, SUS, 

USU) 

o Podobnosť trojuholníkov (vety SSS, 

SUS, UU, Ssu) 

o Riešil problémové úlohy na 

zhodné a podobné 

trojuholníky 

o Zisťoval zhodnosť 

trojuholníkov 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie       

   

o Určil, či sú dané 

trojuholníky podobné 

o Využíval vzťahy medzi 

podobnými trojuholníkmi 

na riešenie geometrických 

úloh 

Zhodné a podobné 

zobrazenia 

10 
o Pojem zhodné zobrazenie 

o Pojem podobné zobrazenie 

Základné druhy zhodných zobrazení 

o osová súmernosť 

o os súmernosti 

o stredová súmernosť 

o stred súmernosti 

o posunutie 

o otočenie 

o stred otočenia, orientovaný uhol a jeho 

veľkosti, uhol otočenia 

o osovo a stredovo súmerný útvar 

Podobné zobrazenie – rovnoľahlosť (stred 

a koeficient rovnoľahlosti) 

Rovnoľahlosť kružníc 

o Definoval zhodné 

a podobné zobrazenie 

o  Poznal základné druhy 

zhodných zobrazení (osová 

súmernosť, stredová 

súmernosť, posunutie, 

otočenie) 

o  Vedel zobraziť útvar 

v danom zhodnom 

zobrazení  

o  Vedel zobraziť útvar 

v rovnoľahlosti 

o  Zistil približné rozmery 

nedostupných útvarov 

použitím podobnosti 

o  Rovnoľahlosť kružníc 

Konštrukčné úlohy 

riešené pomocou 

zhodných a podobných 

zobrazení 

8 

o Konštrukčné úlohy – riešenie 

problémových úloh 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Obraz zhodných 

zobrazení – znázorniť útvar v stredovej 

súmernosti, osovej súmernosti, otočení a 

posunutí, možnosť využiť IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť informácie, 

formulovať jednoduché závery a vedieť 

ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 

prezentovať svoj projekt 

o Vedel konštrukčne riešiť 

problémové úlohy 

využitím zhodných 

a podobných zobrazení 

 

Prezentoval projekt 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika     16 hodín 

Definícia a obsah 

štatistiky 

1 
o Štatistika o Definoval pojem a obsah 

štatistiky 

Základné pojmy 

štatistiky 

5 
 Štatistický súbor 

 Výberový súbor 

 Rozsah štatistického súboru 

 Znak štatistického súboru a jeho hodnota 

 Početnosť a relatívny početnosť pre 

jednotlivé hodnoty (intervaly hodnôt) 

štatistického znaku 

o Poznal základné pojmy 

štatistiky (štatistický súbor, 

výberový súbor, rozsah 

štatistického súboru, znak 

a jeho hodnota) 

o Určil v danom súbore 

základné pojmy, početnosť 

Grafické spracovanie 

údajov 

3 
 Grafické spracovanie údajov – graf 

(stĺpcový, obrázkový, kruhový, lomený, 

spojitý, histogram) 

 Použitie vhodného softvéru pri 

grafickom spracovaní dát 

o Vedel použiť vhodný 

softvér na grafické 

spracovanie dát napr. Excel 

Základné pojmy 

štatistiky 

3 
 Aritmetický priemer 

 Stredná hodnota 

 Modus a medián 

 Rozptyl 

 Smerodajná odchýlka 

o Vedel určiť dané hodnoty 

zo štatistického súboru 

(aritmetický priemer, 

stredná hodnota, modus 

a medián, rozptyl, 

smerodajná odchýlka) 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika      

Riešenie 

problémových úloh 

4 
 Riešenie problémových úloh na štatistiku  Riešil problémové úlohy na 

štatistiku 

Geometria a meranie  27 hodín 

Lineárne útvary 

v priestore – 

polohové vlastnosti 

10 
o rovnobežné, rôznobežné a mimobežné 

priamky 

o  rovnobežnosť a rôznobežnosť priamky 

a roviny 

o  rovnobežnosť a rôznobežnosť rovín 

o  rez telesa 

o určoval vzájomné polohy 

priamok; priamky a roviny; 

rovín 

o zostrojil rez telesa 

o  vypočítal skutočnú veľkosť 

rezu telesa 

Lineárne útvary 

v priestore – metrické 

úlohy 

17 
o uhol dvoch priamok, dvoch rovín, 

priamky a roviny 

o  vzdialenosť dvoch lineárnych útvarov 

o  problémové úlohy 

o na zobrazených telesách 

označil úsečky, ktorých 

skutočná veľkosť 

predstavuje vzdialenosť 

daných lineárnych útvarov 

o  označil uhly, ktorých 

skutočná veľkosť 

predstavuje uhol daných lin. 

útvarov 

o  riešil problémové úlohy 

o  vypočítal uhol dvoch 

priamok, dvoch rovín, 

priamky a roviny v daných 

telesách 

o  vypočítal vzdialenosť 

dvoch bodov, vzdialenosť 

bodu od priamky 

a vzdialenosť bodu od 

roviny v daných telesách 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku je rezervovaných 8 hodín na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú štyri 

(štvrťročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Geometria a meranie 

Fyzika 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Informatika, ekonomika 
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Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 

2 hodiny týždenne, 

spolu 60 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  6 hodín 

Základné pojmy 

štatistiky, grafické 

spracovanie údajov 

4 
o Základné pojmy štatistiky: aritmetický 

priemer, geometrický priemer, 

harmonický priemer, modus, medián, 

smerodajná odchýlka, rozptyl 
o Histogram, stĺpcový diagram., 

spojnicový diagram, kruhový diagram  
o  Štatistické spracovanie údajov pomocou 

vhodného softvéru 

o Poznal a vedel určiť 

základné štatistické údaje 

v štatistickom súbore 

a graficky ich znázornil  

o Štatisticky spracoval 

štatistický súbor pomocou 

vhodného softvéru  

o  Uviedol príklad súboru 

s požadovanými 

podmienkami na modus, 

medián, strednú hodnotu, 

priemer, rozptyl, 

smerodajnú odchýlku 

Projekt 2 
Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Štatistický 

prieskum podľa výberu – výber 

štatistického súboru a jeho spracovanie 

AP, modus, medián, rozptyl, odchylka, 

možnosť využiť IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť informácie, 

formulovať jednoduché závery a vedieť 

ich použiť na obhájenie vlastného 

postoja, prezentovať svoj projekt 

Prezentoval projekt 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 16 hodín 

Postupnosť 9 
o Pojem postupnosť 

o  Určenie postupnosti (predpisom, 

vypísaním členov, rekurentne) 

o  Graf postupnosti 

o  Určenie vlastnosti postupnosti 

(monotónnosť, ohraničenosť) 

o  Riešenie problémových úloh 

o Definoval postupnosť 

o Určil postupnosť  

o Graficky znázornil 

postupnosť 

o Určil vlastnosti danej 

postupnosti 

o Riešil problémové úlohy  

Aritmetická 

postupnosť 

3 
o Aritmetická postupnosť 

o Diferencia aritmetickej postupnosti 

o Vzorce na súčet prvých n-členov 

postupnosti; n-tý člen postupnosti 

o Graf aritmetickej postupnosti 

o Definoval aritmetickú 

postupnosť 

o Určil diferenciu 

aritmetickej postupnosti 

o Pri riešení problémových 

úloh používal vzorce na 

aritmetickú postupnosť 

 

Geometrická 

postupnosť 

3 
o  Geometrická postupnosť 

o  Kvocient geometrickej postupnosti 

o  Vzorce na súčet prvých n-členov 

postupnosti; n-tý člen postupnosti 

o  Graf geometrickej postupnosti 

 

o Definoval geometrickú 

postupnosť 

o Určil kvocient 

geometrickej postupnosti 

o Pri riešení problémových 

úloh používal vzorce na 

geometrickú postupnosť 

 

Riešenie 

problémových úloh 

1 
o Problémové úlohy na aritmetickú 

a geometrickú postupnosť 

o Riešil problémové úlohy na 

aritmetickú a geometrickú 

postupnosť 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie     34 hodín  

Karteziánska 

súradnicová sústava na 

priamke a v rovine, 

súradnice bodu 

1 

 

 Zostrojenie súradnicovej sústavy na 

priamke a v rovine 

 Zakreslenie bodu s danými 

súradnicami 

 Zostrojil  súradnicovú 

sústavu na priamke 

a v rovine 

 Určil súradnice bodov, 

stredu úsečky 

Vektor, umiestnenie 

vektora, súradnice 

vektora, veľkosť 

vektora, operácie s 

vektormi 

5 

o Vektor, umiestnenie vektora, operácie 

s vektormi, súradnice vektora, veľkosť 

vektora 

o  Smerový vektor 

o  Normálový vektor 

o  Skalárny súčin 

o  Vektorový súčin 

o  Problémové úlohy 

o Definoval pojem vektor, 

operácie s vektormi 

o Určil súradnice vektora, 

veľkosť vektora 

o Určil smerový a normálový 

vektor 

o Vypočítal skalárny 

a vektorový súčin 

o Riešil problémové úlohy s 

vektormi 

Analytické vyjadrenie 

priamky v rovine 

22 Analytické vyjadrenie priamky v rovine 

o  všeobecná rovnica 

o  smernicový tvar, smernica priamky 

o  parametrické vyjadrenie 

Vzájomná poloha v rovine 

o  dvoch priamok 

o  dvoch rovín 

o  priamky a roviny 

Vzdialenosť 

o  dvoch bodov 

o  bodu od priamky 

o  dvoch rovnobežných priamok 

Uhol 

o  dvoch priamok 

o  priamky a roviny 

o  dvoch rovín 

Problémové úlohy 

o Napísal analytické 

vyjadrenie priamky 

v rovine 

o  Určil vzájomnú polohu 

v rovine: dvoch priamok, 

priamky a roviny, dvoch 

rovín 

o  Vypočítal vzdialenosť 

dvoch bodov, bodu od 

priamky, dvoch 

rovnobežných priamok 

o  Vypočítal uhol dvoch 

priamok, priamky a roviny 

a dvoch rovín 

o  Riešil problémové úlohy 

na analytickú geometriu 

lineárnych útvarov 

Analytické vyjadrenie 

kružnice 

6 
 Stredový tvar rovnice kružnice 

 Všeobecná rovnica kružnice 

 Vzájomná poloha priamky a kružnice 

 Vzájomná poloha dvoch kružníc 

 Riešenie problémových úloh 

o Analytický vyjadril rovnicu 

kružnice: stredový tvar 

a všeobecná rovnica 

o  Určil vzájomnú polohu 

priamky a kružnice 

o  Určil vzájomnú polohu 

dvoch kružníc 

o  Riešil problémové úlohy 

na analytické vyjadrenie 

kružnice 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku sú rezervované 4 hodiny na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú dve 

(polročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Geometria a meranie 

Fyzika 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Informatika, ekonomika 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Fyzika 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

409 

ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z MATEMATIKY 

2 hodiny týždenne, 

spolu 60 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 6 hodín 

Zjednodušovanie alg. 

Výrazov, riešenie 

rovníc a nerovníc 

Dôkazy 

matematických viet 

3 
o algebraický výraz 

o mnohočlen n-tého stupňa 

o úprava a zjednodušovanie 

algebraických výrazov, výrazov 

s mocninami a odmocninami, výrazov 

s faktoriálmi, kombinačnými číslami  

a mnohočlenov 

o  ekvivalentné a neekvivalentné úpravy 

rovníc a nerovníc rôznych druhov 

o  priamy a nepriamy dôkaz a dôkazy 

sporom  

 

 

o Zjednodušil a upravil 

algebraické výrazy 

a mnohočleny 
o  Riešil rovnice  a nerovnice 

v rôznych druhov 
o  Vykonával dôkazy 

matematických viet  

Riešenie 

algebraických úloh s 

parametrom 

3 
o úpravy na riešenie rovníc a nerovníc s 

parametrom 

 

o Riešil rovnice a nerovnice s 

parametrom 

  

Geometria a meranie 2 hodiny 

Objemy a povrchy 

telies 

2 
o Objem a povrch telesa 

o Hranaté telesá 

o Oblé telesá 

 

o Riešil úlohy na objemy 
a povrchy telies  

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 10 hodín 

Lineárna a 

kvadratická funkcia 

2 
o lineárna funkcia 

o  kvadratická funkcia 

o Určil predpis lineárnej 

a kvadratickej funkcie 

o  Načrtol graf funkcií  

 Určil         základné vlastnosti daných 

funkcií z predpisov a z grafov 

Goniometrické 

funkcie 

2 
o goniometrická funkcia o určil predpis goniometrickej 

funkcie, graf  a vlastnosti 

funkcie 

Mocninové funkcie 2 
o mocninová funkcia o určil predpis mocninovej 

funkcie, graf, vlastnosti 

Exponenciálna 

a logaritmická 

funkcia 

2 
o exponenciálna funkia 

o  logaritmická funkcia 

o určil predpis logaritmickej 

funkcie, graf, vlastnosti 

 

Postupnosti 2 
o postupnosť 

o n-tý člen postupnosti 

o určenie postupnosti 

o vlastnosti postupnosti (rast, klesanie, 

ohraničenosť) 

o rekurentný vzťah 

o aritmetická postupnosť 

o diferencia aritmetickej postupnosti 

o geometrická postupnosť 

o kvocient geometrickej postupnosti 

 

 

 

o definoval postupnosť, n-tý 

člen postupnosti 

o určil postupnosť 

o určil vlastnosti postupnosti 

o definoval aritmetickú 

postupnosť, poznal vzorce 

pre aritmetickú postupnosť 

o definoval geometrickú 

postupnosť, poznal vzorce 

pre geometrickú postupnosť 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie 14 hodín 

Geometrické útvary v 

rovine 
2 

 vlastnosti a vzťahy lineárnych útvarov 

(trojuholník, kružnica, kruh, 

štvoruholníky, mnohouholníky) 

 určoval vlastnosti 

a vzťahy lineárnych 

útvarov 

 počítal obvody a obsahy 

rovinných útvarov 

Zhodné zobrazenia v 

rovine 

2 
o zhodné zobrazenie 

o  stredová súmernosť, osová súmernosť, 

otočenie, posunutie 

o poznal vlastnosti zhodných 

zobrazení 

o  konštrukčne zakreslil body, 

útvary v zhodných 

zobrazeniach 

Podobné zobrazenia v 

rovine 

2 
o podobné zobrazenie 

o  pomer podobnosti, rovnoľahlosť 

o poznal vlastnosti 

podobných zobrazení 

o  konštrukčne zakreslil 

rovnoľahlosť kružníc 

a útvary s koeficientom 

podobnosti 

Konštrukčné úlohy 2 
o konštrukčné úlohy (náčrt, rozbor, postup, 

konštrukcia a diskusia) 

o riešil konštrukčné úlohy 

Lineárne útvary 

v priestore – polohové 

vlastnosti 

2 
o rovnobežné, rôznobežné a mimobežné 

priamky 

o  rovnobežnosť a rôznobežnosť priamky 

a roviny 

o  rovnobežnosť a rôznobežnosť rovín 

o  rez telesa 

o určoval vzájomné polohy 

priamok; priamky a roviny; 

rovín 

o  zostrojil rez telesa  

Lineárne útvary 

v priestore – metrické 

úlohy 

4 
o uhol dvoch priamok, dvoch rovín, 

priamky a roviny 

o  vzdialenosť dvoch lineárnych útvarov  

o na zobrazených telesách 

označil úsečky, ktorých 

skutočná veľkosť 

predstavuje vzdialenosť 

daných lineárnych útvarov 

o  označil uhly, ktorých 

skutočná veľkosť 

predstavuje uhol daných lin. 

útvarov 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  2 hodiny 

Teória čísel 2  znaky deliteľnosti 

 zložené číslo a prvočíslo 

 násobok, deliteľ, NSD, nsn 

 súdeliteľné a nesúdeliteľné čísla 

 prvočíslený rozklad, prvočiniteľ 

o sformuloval a použil 

kritéria deliteľnosti 

zložených čísel 
o  našiel NSD, nsn 
o  vykonal prvočíselný 

rozklad  

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  2 hodiny 

Sústavy rovníc a 

nerovníc 

2 
 sústavy rovníc a nerovníc o riešil sústavy rovníc a 

nerovníc 

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika 4 hodiny 

Kombinatorika 2 
o variácie, permutácie, kombinácie 

s opakovaním a bez opakovania 

o  Pascalov trojuholník 

o riešil variácie, permutácie, 

kombinácie s opakovaním 

a bez opakovania 

o  využíval Pascalov 

trojuholník 

Pravdepodobnosť 2 
 náhodná udalosť 

 vlastnosti pravdepodobnosti 

 nezávislosť javov 

 

o riešil úlohy na 

pravdepodobnosť využitím 

vlastnosti 

pravdepodobnosti 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

411 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami;   Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy;   Geometria a meranie; 

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika; Logika, dôvodenie, dôkazy     20 hodín 

Matematizácia – riešenie 

problémových úloh 
10 

 matematické úlohy o riešil problémové úlohy 

Základy 

infinitezimálneho 

počtu 

10 
 limita funkcie 

 hromadný bod 

 derivácia funkcie 

 derivácia elementárnych funkcií 

 primitívna funkcia 

 neurčitý integrál 

 určitý intergrál 

o riešil úlohy na 

infinitezimálny počet 

pomocou limity funkcie, 

derivácií funkcií, 

neurčitého a určitého 

integrálu 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 12/13 

5 hodiny týždenne, 

spolu 165 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Logika, dôvodenie, dôkazy     28 hodín  

Výrok, hypotéza, 

pravdivostná 

hodnota, definícia, 

tvrdenie, úsudok 

1 
o pojmy: výrok, hypotéza, pravdivostná 

hodnota, definícia, tvrdenie, úsudok 

o  pravdivostná hodnota jednoduchých 

výrokov 

 

 

o Poznal význam pojmov: 

výrok, hypotéza, 

pravdivostná hodnota, 

definícia, tvrdenie, úsudok 

o  Vedel určiť pravdivostnú 

hodnotu jednoduchých 

výrokov 

Kvantifikované 

výroky 

2 
o kvantifikátory (existenčný, všeobecný, 

aspoň, najviac, najmenej, práve, 

minimálne, maximálne) a vzťahy medzi 

nimi 

o  zapisovanie výrokov pomocou 

kvantifikátorov 

o  preformulovať niektoré tvrdenia 

vyjadrené pomocou kvantifikátorov 

aspoň, najviac, najmenej,..., na 

ekvivalentné tvrdenia používajúce iný 

kvantifikátor 

o Poznal kvantifikátory 

(existenčný, všeobecný, 

aspoň, najviac, najmenej, 

práve, minimálne, 

maximálne) a vzťahy medzi 

nimi 

o  Zapísal výroky pomocou  

    kvantifikátorov 

o  Vyjadril tú istú  

    skutočnosť pomocou 

    rôznych kvantifikátorov 

Zložené výroky, 

logické spojky, 

pravdivostná hodnota 

a ich využitie 

3 
o rozlíšiť používanie 

       a význam spojok „a“, „alebo“, „ak, 

tak“, „práve vtedy“, „negácia“ vo 

vyjadrovaní sa v bežnom živote, vo 

       formulácii zákonov, 

       nariadení, zmlúv, 

       návodov a v matematike 

o  pravdivostná hodnota zloženého   

       výroku 

 

o Vytváral zložené výroky 

pomocou logických spojok 

o  Rozlíšil používanie 

a význam spojok 

 „a“, „alebo“, „ak, 

    tak“, „práve vtedy“, 

   „negácia“ vo vyjadrovaní 

    sa v bežnom živote, vo 
    formulácii zákonov, 

    nariadení, zmlúv, 

   návodov a v matematike 

o  Zistil pravdivostnú  

hodnotu zloženého výroku 

Negácia zložených 

výrokov 

2 
o negácia jednoduchých výrokov, 

zloženého výroku, kvantifikovaného 

výroku a výroku o počte 

o Vytvoril negáciu 

jednoduchých výrokov, 

zloženého výroku, 

kvantifikovaného výroku 

a výroku o počte 

o  Rozhodol o negácií daného 

výroku 

Riešenie 

problémových úloh 

8 
o riešiť problémové úlohy s využitím 

získaných poznatkov 

o  použiť základné pravidlá 

usudzovania v matematike 

a v situáciách z bežného života  

o  zovšeobecňovať niektoré jednoduché 

tvrdenia, abstraktne a hypoteticky 

uvažovať 

o Riešil problémové úlohy 

s využitím získaných 

poznatkov 

o  Pracoval s textami typu 

jednoduchých pravidiel 

(napr. spoločenské hry), 

vyhlášok a nariadení (napr. 

dopravné predpisy) 

a posudzoval ich 

dodržiavanie v konkrétnych 

prípadoch 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Logika, dôvodenie, dôkazy      

   

 Diskutoval o význame a 

použití logických spojok v 

živote, matematike a reči 

vyhlášok a zákonov 

Množina 8 
o poznať základné pojmy, určenie 

množiny 

o  vzťahy medzi množinami 

o  operácie s množinami 

o  Vennove diagramy 

o  vlastnosti množinových  a logických 

operácií 

o Poznal základné pojmy 

množín, vedel určiť 

množinu 

o  poznal vzťahy medzi 

množinami a operácie 

s množinami 

o  riešil problémové úlohy na 

množiny využitím vlastností 

množinových a logických 

operácií 

Interval 4 
o Definovať základné pojmy a grafický 

znázorniť daný interval 

o Riešil problémové úlohy na 

intervaly  

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena     69 hodín 

Číselné sústavy 1 o zápis prirodzených čísel v rôznych 

číselných sústavách (rímska, 

dvojková, hexadecimálna) 
o  základné matematické operácie s 

prirodzenými číslami v desiatkovej 

číselnej sústave 

 

o Zapisoval a prevádzal 

prirodzené čísla v rôznych 

číselných sústavách 

(rímska, dvojková, 

hexadecimálna) 
o Riešil úlohy pomocou 

prirodzených čísel a 

základných matematických 

operácií 
Matematické operácie 

v dvojkovej číselnej 

sústave 

2 o základné matematické operácie ako je 

sčitovanie a násobenie prirodzených 

čísel v dvojkovej číselnej sústave 

o Sčitoval a násobil 

prirodzené čísla zapísané v 

dvojkovej číselnej sústave 

Zápis veľkých čísel 

pomocou  mocniny  

čísla 10 

1 
o  základné mocniny čísla 10 (tisíc, 

milión, ...) 

o zápis veľkých čísel pomocou mocniny 

10 

o predpony a ich súvis s mocninami 10 

(mikro-, mili-, deci-, deka-, hekto-, 

kilo-, mega-, giga-) 

o Zapisoval číslapomocou  
mocniny čísla 10 

o Vedel správne pomenovať 

základné mocniny čísla 10 
o Poznal súvis medzi 

predponami a mocninami 

10 (mikro-, mili-, deci-, 

deka-, hekto-, kilo-, mega-, 

giga-) 
Odhad a rádový odhad 

výsledku 
1 

o  rád výsledku s jednou alebo dvomi 

operáciami 

 

o Vedel odhadnúť výsledok 

úlohy s jednou alebo 

dvoma operáciami 
o Vedel odhadnúť rád 

výsledku 

Vypĺňanie formulárov 

s číselnými údajmi a 

práca s údajmi 

vyjadrenými v 

percentách 

2 
o vypĺňať formuláre s číselnými údajmi  

o  údaje vyjadrené  v percentách (napr. 

úroky, miera nezamestnanosti) 

o  výpočet  tretieho z údajov základ – 

časť celku – počet percent alebo 

promile, ak pozná dva z nich 

o  obsah alkoholu v krvi 

 

 

 

o Vedel doplniť chýbajúce 

číselné údaje vo 

formulároch 
o Riešil úlohy s údajmi 

vyjadrenými v percentách - 

úroky, miera 

nezamestnanosti 

o Vypočítal tretí z údajov 

základ – časť celku – počet 

percent alebo promile, ak 

poznal dva z nich 
o Vypočítal obsah alkoholu v krvi 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena       

Práca s jednotkami 2 
o premeny jednotky dĺžky, hmotnosti a 

objemu  

o  iné systémy jednotiek (napr. anglo – 

americký systém mier) 

o premeny časových údajov, vrátane 

údajov vyjadrených desatinným 

číslom 

 

o Premieňal jednotky dĺžky, 

hmotnosti a objemu (so 

základom meter, gram, 

liter) 

o Porovnal rozdiely rôznych 

systémov jednotiek 

o Premieňal časové údaje 

(sekundy, minúty, hodiny, 

dni) vrátane údajov 

vyjadrených desatinným 

číslom 

 

Mierky máp a plánov 
1 

o  mierka mapy  

 

o Určoval vzdialenosti miest 

na mape pomocou mierky 

mapy a plánov 

 

Kurzy a meny peňazí 
1 

o  menový kurz, mena 

o transformovať cudziu menu na 

domácu menu, domácu menu na 

cudziu menu, alebo dve cudzie meny 

navzájom 

 

o Definoval menový kurz. 

mena 

o Premieňal rôzne meny 

peňazí 

Elementárna finančná 

matematika v 

domácnosti 

2 
o  typy daní 

o výpočet dane 

o rozhodnúť o výhodnosti nákupu alebo 

zľavy, poistenie 

o  výpisy z účtov a faktúry a 

skontrolovať správnosť výpočtov 

o Zhodnotil rôzne typy daní  

o Vypočítal problémové 

úlohy týkajúce sa daní 

o Správne sa rozhodol pre 

výhodnejšie možností 

týkajúce sa napr. nákupu, 

zľavy, poistenia... 

o Skontroloval správnosť 

výpisov z účtov a faktúr 

 

Práca s kalkulačkou, 

problémy, ktoré 

môžu nastať pri 

výpočtoch na 

kalkulačke 

1 
o vykonanie bežných výpočtov – súčet, 

rozdiel, podiel, súčin, percentá, druhá 

mocnina a odmocnina 

o správne poradie operácií a zátvoriek 

o  pamäť kalkulačky 

o problémy, ktoré môžu nastať pri 

výpočtoch na kalkulačke 

o efektívne používať kalkulačku pri 

riešení úloh 

 

 

 

o Vedel vykonať bežné 

výpočty – súčet, rozdiel, 

podiel, súčin, percentá, 

druhá mocnina a 

odmocnina 

o Určil správne poradie 

operácií a zátvoriek 

o Pri zložitejších výpočtoch 

vedel použiť pamäť 

kalkulačky 

o Efektívne používal 

kalkulačku pri riešení úloh 

o  

Rôzne (negrafické) 

metódy reprezentácie 

vzťahov 

1  zápis  matematických vzťahov slovne, 

algebricky, tabuľkou 
 Zapísal matematické 

vzťahy slovne, 

algebricky, tabuľkou 

 

Algebraický výraz , 

obor definície, 

hodnota výrazu 

1 
o algebraický výraz, obor definície 

o zápis a prečítanie výrazu (zapísaný 

pomocou matematických operácií a 

premenných ) 

o hodnotu výrazu 

 

o Definoval algebraický 

výraz, obor definície 
o Zapísal a prečítal výraz 

(zapísaný pomocou 

matematických operácií a 

premenných ) 

o Vypočítal hodnotu výrazu 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena       

Mnohočlen n – tého 

stupňa 

6  
o  mnohočlen n – tého stupňa 

o usporiadaný mnohočlen  

o matematické operácie s mnohočlenmi 

o rozkladť mnohočlen na súčin 

o doplnenie kvadratického trojčlena do 

štvorca 

 

 

o Definoval mnohočlen  
     n – tého stupňa 
o Usporiadal mnohočlen 

vzostupne alebo zostupne 
o Upravoval, rozkladal 

mnohočleny na súčín 
o Kvadratický trojčlen 

doplnil do štvorca 

 

Zlomky 
3 

o rovnosť zlomkov 

o  rôzne zápisy zlomokov 

o  krátenie  a rozširovanie zlomkov 

o porovnávanie a usporadanie zlomkov 

 

o Zistil rovnosť zlomkov 
o Zapísal daný zlomok 

rôznymi zápismi 
o Krátil a rozširoval zlomky 
o Porovnával a usporiadal 

zlomky 
Racionálne lomené 

výrazy 
3 

o zjednodušovanie  racionálnych 

lomených výrazov  

o hodnotu racionálneho lomeného 

výrazu 

 

o Zjednodušoval racionálne 

lomené výrazy 
o Zisťoval hodnotu 

racionálne lomeného 

výrazu 

Úprava a 

zjednodušovanie 

algebraických výrazov 

12 
o úprava algebraických výrazov 

o zjednodušovanie algebraických 

výrazov 

o Upravoval a zjednodušoval 

algebraické výrazy 

Vyjadrovanie zo 

vzorca 
3 

o vyjadrenie výslednej premennej zo 

vzorca 

o hodnotu premennej po dosadení za 

ostatné premenné do daného vzorca 

o Slovne vyjadrený 

jednoduchý vzťah zapísal 

pomocou premenných 
o  rozhodol, či daný zápis je 

správne vyjadrenie slovnej 

formulácie, 

v jednoduchých prípadoch 

vie lineárny vzťah 

vyjadrený pomocou 

premenných opísal slovne 
o Vyjadril výslednú 

premennú zo vzorca 
o Riešil problémové úlohy 

použitím správnych 

vzorcov a vyjadrením 

správnej premennej z 

daného vzorca 

Rovnica ako 

výroková forma, 

neznáma, 

koeficienty, obor 

rovnice, korene rov. 

1 
o pojmy rovnica, neznáma, koeficienty, 

obor rovnice, korene rovnice 

o Definoval pojmy rovnica, 

neznáma, koeficienty, 

obor rovnice, korene 

rovnice 

Ekvivalentné a 

dôsledkové úpravy 

rovníc, množina 

riešení, skúška 

správnosti 

7 
o  ekvivalentné a dôsledkové úpravy 

rovníc 

o množina riešení danej rovnice 

o  skúška správnosti 

o riešenie lineárnej rovnice použitím 

úprav 

o lineárna rovnica ako matematický 

model slovnej úlohy, 

vyriešiť danú rovnicu, overiť a 

interpretovať výsledky ohľadom na  

o Použil správne 

ekvivalentné a dôsledkové 

úpravy pi riešení 

lineárnych rovníc 
o Vykonal skúšku správnosti 
o Zostavil lineárnu rovnicu 

ako matematický model 

slovnej úlohy, vyriešil 

danú rovnicu, overil a 

interpretoval výsledky  
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena       

 
 

pôvodnú slovnú úlohu 

slovné úlohy s environmentálnou 

tematikou 

ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

Riešil slovné úlohy 

s environmentálnou 

tematikou 

Nerovnice, úpravy 

nerovníc, množina 

riešení 

3 
o pojem nerovnica 

o  úpravy pri riešení nerovníc 

o množinu riešení  nerovnice 

 

o Riešil nerovnicu použitím 

úprav pri riešení nerovníc 
o Správne určil množinu 

riešení danej nerovnice 
Sústavy lineárnych 

rovníc 
8 

o sústava dvoch lineárnych rovníc s 

dvoma neznámymi  

o  dosadzovacia, eliminačná metóda 

o sústava troch lineárnych rovníc s 

troma neznámymi 

 

 

o Vyriešil sústavu dvoch 

lineárnych rovníc s dvoma 

neznámymi rôznymi 

metódami (dosadzovacia, 

eliminačná) 

o Vyriešil sústavu troch 

lineárnych rovníc s troma 

neznámymi eliminačnou 

metódou 

 

 

Rovnice a nerovnice 

v súčinovom a 

podielovom tvare 

7 
o súčinový a podielový tvar rovnice, 

nerovnice 

 

 

o Vyriešil rovnice a 

nerovnice v súčinovom a 

podielovom tvare 

Funkcia     10 hodín 

Súradnicová sústava v 

rovine 

1 o súradnicová sústava v rovine o Zakreslil a popísal 

súradnicovú sústavu 

v rovine 

 
Graf funkcie a práca 

s ním 

4 o naučiť sa modelovať a algebrizovať 

jednoduché vzťahy 

o grafickú reprezentáciu vzťahu dvoch 

veličín 

o  graf funkcie  xf ,  axf  , 

  axf  ,  xf  

 

 

 

 

o Naučil sa modelovať a 

algebrizovať jednoduché 

vzťahy 

o Vytváral a interpretoval 

grafickú reprezentáciu 

vzťahu dvoch veličín 

o Zakreslil graf funkcie 

o   xf ,  axf  , 

  axf  ,  xf  

Základné vlastností 

funkcií 

5 
o základné  vlastností funkcií 

(monotónnosť,extrém, ohraničenosť, 

periodičnosť, rýchlosť zmeny) 

o porovnávanie charakteristiky (veľkosti 

hodnôt, rast, klesanie) dvoch funkcií 

na základe grafu 

o graficky znázorniť štruktúry drogovo 

závislých a popísať základné 

vlastnosti z grafu – prevencia proti 

drogám 

 

 

 

o Definoval základné 

vlastností funkcií (rast, 

klesanie, lokálne a 

globálne extrémy, 

ohraničenosť periodičnosť, 

rýchlosť zmeny) 

o Opísal základné vlastnosti 

funkcií na základe ich 

grafu 

o Z dvoch funkcií na základe 

ich grafov porovnal 

charakteristiky (veľkosti 

hodnôt, rast, klesanie, ...)  

o Graficky znázornil  

štruktúry drogovo 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   
závislých a popísal 

základné vlastnosti z grafu 

– prevencia proti drogám 

Planimetria     22 hodín 

Základné rovinné 

útvary 
1 o základné rovinné útvary 

o vlastnosti základných rovinných 

útvarov 

o Definoval a určil 

vlastnosti základných 

rovinných útvarov 

Uhol, dvojice uhlov 1 
o  uhol 

o dvojice uhlov  

o sčitovanie a odčitovanie veľkosti 

uhlov 

o Definoval uhol a dvojice 

uhlov 

o Dopĺňal veľkosti uhlov do 

útvarov s využitím dvojíc 

uhlov 

  Trojuholník 
6 

o trojuholník 

o typy trojuholníkov 

o vlastnosti trojuholníka 

o prvky trojuholníka (uhly, osi strán, osi 

uhlov, výšky, ťažnice, polomer 

opísanej a vpísanej kružnice, stredná 

priečka) 

o trojuholníková nerovnosť 

o Pythagorová veta 

o Euklidové vety 

o vzorce na výpočet obsahu a obvodu 

trojuholníka 

 

 

 

 

 

 

o Definoval trojuholník 

o Určil typy trojuholníkov 

o Poznal vlastnosti 

trojuholníka 

o Definoval prvky 

trojuholníka (uhly, osi 

strán, osi uhlov, výšky, 

ťažnice, polomer opísanej a 

vpísanej kružnice, stredná 

priečka) 

o Trojuholníková nerovnosť 

o Definoval Pythagorovú 

vetu a Euklidové vety a 

použil ich pri riešení úloh 

o Poznal vzorce na výpočet 

obsahu a obvodu 

trojuholníka a pomocou 

nich riešil úlohy 

Kružnica a jej časti 7 
o kružnica 

o časti kružnice (priemer, polomer, 

tetiva, oblúk) 

o  uhly v kružnici (stredový a obvodový 

uhol)  

o vzájomné polohy dvoch kružníc 

o vzájomné polohy priamky a kružnice 

o Talesová veta 

o vzorce na výpočet  obvodu kružnice 

 

o Definoval pojem kružnica 

o Určil časti kružnice 

(priemer, polomer, tetiva, 

oblúk) 

o Poznal uhly v kružnici 

(stredový a obvodový uhol)  

o Určil vzájomné polohy 

dvoch kružníc 

o Určil vzájomné polohy 

priamky a kružnice 

o Talesová veta 

o Poznal vzorce na výpočet  

obvodu kružnice a riešil 

úlohy 

Štvoruholníky 
2 

o tetivové a dotyčnicové štvoruholníky 

o  vzorce na výpočet obsahu a obvodu 

štvoruholníkov (štvorec, obdĺžnik, 

kosoštvorec, rovnobežník, 

lichobežník) 

 

 

o Definoval tetivové a 

dotyčnicové štvoruholníky 

o Poznal vzorce na výpočet 

obsahu a obvodu 

štvoruholníkov (štvorec, 

obdĺžnik, kosoštvorec, 

rovnobežník, lichobežník) 

a riešil úlohy 

Konvexný n – uholník 
1 

o konvexný n –uholník o Definoval konvexný  

      n – uholník 

Mnohouholníky 4 
o mnohouholník 

o pravidelný n – uholník 

o veľkosti vnútorných uhlov  

o Definoval mnohouholníky 

o Definoval pojem 

pravidelný n – uholník 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  pravidelného n–uholníka 
 Vypočítal veľkosti 

vnútorných uhlov 

pravidelného n–uholníka 

Stereometria    12 hodín 

Základné útvary v 

priestore 
1 o základné útvary v priestore (bod, 

priamka, rovina) 

 

o Určil základné útvary 

v priestore  
       (bod, priamka, rovina) 

Znázorňovanie do 

roviny, voľné 

rovnobežné 

premietanie 

3 o voľné rovnobežné premietanie 

o znázorňovanie telies vo voľnom 

rovnobežnom premietaní (kocka, 

kváder, ....) 

o priestorovú predstavivosť vytváraním 

telies 

 

 

o Definoval voľné 

rovnobežné premietanie 

o Znázorňoval telesá vo 

voľnom rovnobežnom 

premietaní (kocka, kváder,) 

o Rozvíjal priestorovú 

predstavivosť vytváraním 

modelov telies – projekt: 

Geometria v meste (tvorba 

modelu mesta využitím 

modelov telies ako 

stavieb) 

Hranaté telesá 8 o hranaté telesá,  ich vlastnosti  

o vzorce na výpočet objemu a povrchu 

hranatých  telies 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Geometria v 

meste – pracovné listy s telesami, ktoré 

nájde v meste, využiť IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť informácie, 

formulovať jednoduché závery a vedieť 

ich použiť na obhájenie vlastného postoja 

o Definoval hranaté telesá, 

poznal ich vlastnosti  

o Vedel vzorce na výpočet 

objemu a povrchu 

hranatých telies 

o Používal dané vzorce pri 

riešení úloh 

Prezentoval projekt 

s využitím IKT 

Kombinatorika a pravdepodobnosť    16 hodín 

Organizácia súboru 

obsahujúceho veľký 

počet dát 

1 
o organizáciu súboru obsahujúceho 

veľký počet dát (telefónny zoznam, 

cestovný poriadok) 

o Navrhol organizáciu 

súboru obsahujúceho 

veľký počet dát (telefónny 

zoznam, cestovný 

poriadok, slovník...) 

Spôsoby 

vyhľadávania, 

systematické 

vypisovanie možností 

1 
o spôsoby vyhľadávania 

o jednoduché kombinatorické úlohy 

(systematickým vypisovaním 

všetkých možností s využitím 

vhodného organizačného princípu) 

 

o Rôznymi spôsobmi 

vyhľadával v súboroch 

obsahujúcich veľký počet 

dát 

o Vytvoril systém 

usporiadanosti, ktorý bol 

prirodzený, ľahko 

pochopiteľný 

o Pri vyhľadávaní a 

vypisovaní možnosti 

používal obrázky, 

symboly, tabuľky 

o Riešil  jednoduché 

kombinatorické úlohy 

systematickým 

vypisovaním všetkých 

možností s využitím 

vhodného organizačného 

princípu 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kombinatorika a pravdepodobnosť     

Jednoduché úlohy na 

počet prvkov 

konečných množín 

1 
o počet prvkov v konečnej množine o Určil počet prvkov v 

konečnej množne 

 

Rozpis konečnej 

množiny na 

podmnožiny a n – tice 
1 o rozpísať konečnú množinu na podmnožiny 

podľa určitých pravidiel 

o Rozpísal konečnú množinu 

na podmnožiny podľa 

určitých pravidiel pre 

ľahšie riešenie problému 
Kombinatorické 

pravidlá 
1 

o kombinatorické pravidlo súčtu a 

súčinu 

o disjunktné podmnožiny 

 

o Riešil problémové úlohy 

pomocou 

kombinatorického pravidla 

súčtu a súčinu 

o Definoval disjunktné 

podmnožiny 

Faktoriál 
1 

o Pojem faktoriál o Definoval pojem faktoriál 

Variácie, permutácie, 

kombinácie 
5 

o variácie 

o permutácie 

 

o Vedel rozhodnúť či záleží v 

riešenej úlohe na 

usporiadaní prvkov 

o Definoval variácie s 

opakovaním a bez 

opakovania 

o Definoval permutácie s 

opakovaním a bez 

opakovania 

o Poznal vzorce na výpočet 

variácie s opakovaním a 

bez opakovania 

o Poznal vzorec na výpočet 

permutácie s opakovaním 

a bez opakovania 

o Riešil úlohy s využitím 

variácií a permutácií 

o Používal a prispôsoboval 

rôzne stratégie zisťovania 

počtu možností 

 

Kombinačné číslo 1 
o kombinačné číslo o Definoval kombinačné 

Číslo 

Pascalov trojuholník 1 
o zápis kombinačných čísel do 

Pascalovho trojuholníka 

o vzťahy medzi kombinačnými číslami 

v Pascalovom trojuholníku 

o Zapísal kombinačné čísla 

do tabuľky (Pascalov 

trojuholník) 

o Rýchlo vyhľadal dané 

kombinačné číslo 

o Postrehol zákonitosti 

medzi kombinačnými 

číslami 

 

 

 

 

 

 

Riešenie 

problémových úloh 

3 
o riešenie problémových  úloh použitím 

správnej stratégie zisťovania počtu 

možností 

o Riešiť problémové úlohy 

použitím správnej 

stratégie zisťovania počtu 

možností 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku je rezervovaných 8 hodín na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú štyri 

(štvrťročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Biológia – Prehľad systému živej prírody (použiť základné pravidlá usudzovania) 

Občianska náuka - Filozofia 

 

Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena 

Informatika – Informácie okolo nás (číselné sústavy, prevody) 

Geografia – kartografia (práca s jednotkami, mierky máp a  plánov) 

Fyzika – Pozorovanie, meranie, experiment (Vyjadrenie hodnoty fyzikálnej veličiny pomocou 

               hlavnej jednotky aj jej násobkov a dielov) 

               Pohyb telesa pri pôsobení konštantnej výslednej sily. Zrýchlenie. 2. Newtonov   

               pohybový zákon (Riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi 

               veličinami) 

Chémia – výpočty v chémií 

Ekonómia – Fiškálna politika (elementárna finančná matematika) 

 

Funkcia 

Informatika – Informácia okolo nás – Textový editor (grafy) 

 

Planimetria 

Občianska náuka 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 12/13 

4 hodiny týždenne, 

spolu 132 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Logika, dôvodenie, dôkazy     6 hodín 

Logické spôsoby 

usudzovania 

1 
o rozdielné vyjadrovania v rôznych 

prostrediach (veda, legislatíva, bežný 

život) 

o logické spôsoby usudzovania 
o základy usudzovania 

o Našiel rozdiely 

vyjadrovania v rôznych 

prostrediach (veda, 

legislatíva, bežný život) 

o Poznal logické spôsoby 

usudzovania 

Axiomatická 

výstavba 

matematickej teórie 

2 
o pojmy matematická veta, dôkaz, 

potvrdenie, vyvrátenie, kontrapríklad, 

protirečenie 

o kontrapríklad všeobecných tvrdení  

o Definoval pojmy 

matematická veta, dôkaz, 

potvrdenie, vyvrátenie, 

kontrapríklad, protirečenie 

o Uviedol v jednoduchých 

prípadoch (súvisiacich s 

matematikou alebo bežným 

životom) kontrapríklad 

všeobecných tvrdení 

Základné dôkazové 

metódy: priamy 

dôkaz, dôkaz sporom 

3 
o priamy dôkaz  

o dôkaz sporom  

o Poznal princípy priameho 

dôkazu 

o Vysvetlil podstatu 

priameho dôkazu 

o Vykonal priamy dôkaz na 

príkladoch 

o Poznal princípy dôkazu 

sporom 

o Vysvetlil podstatu dôkazu 

sporom 

o Vykonal dôkaz sporom na 

príkladoch 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami     4 hodiny 

Množina 

racionálnych čísel 

4 
o nepresné čísla (desatinné čísla, zlomky) 

o tvar desatinného rozvoja 

o pojem perióda desatinného čísla 

o zlomok v tvare desatinného čísla  

o presný a približný výsledok 

o pravidlá zaokrúhľovania  

o zaokrúhľovanie prirodzených čísel,  

      desatinné čísla s presnosťou na 

       desatinné miesta 

o absolútna a relatívna chyba 

o odhad  absolútnej chyby súčtu viacerých 

sčítancov, resp. súčinu presného 

a približného čísla 

o Počítal s nepresnými číslami 

(desatinné čísla, zlomky) 

o Vedel zapísať racionálne 

číslo v tvare desatinného 

rozvoja konečného alebo 

nekonečného 

o Zapísal zlomok ako 

desatinné číslo a naopak, 

vedel zapísať desatinné číslo 

v tvare  zlomku 

o Určil presný a približný 

výsledok 

o Zvoliť spôsob výpočtu, ktorý 

v danej situácií vedie k čo 

najpresnejšiemu výsledku 

o Definoval pravidlá 

zaokrúhľovania 

o Zaokrúhlil prirodzené čísla, 

desatinné čísla s     

presnosťou na desatinné 

miesta 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

   

o Určil absolútnu a relatívnu 

chybu  
o Zaokrúhľovať a počítať so 

zaokrúhlenými vrátane 

odhadu absolútnej chyby 

súčtu viacerých sčítancov, 

resp. súčinu presného 

a približného čísla 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy     91 hodín 

Elementárna finančná 

matematika 

5 o základné elementy finančnej matematiky 

o pojmy úrok, pôžička, umorená pôžička, 

splátky a umorovacia istina, lízing, 

hypotéka 

o jednoduché a zložené úrokovanie 

o princíp splácania pôžičky 

o výhodnosť dvoch pôžičiek FG 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Výhodnosť 

finančných produktov v našom meste, - 

využiť IKT, naučiť sa zhromažďovať, 

triediť informácie, formulovať 

jednoduché závery a vedieť ich použiť 

na obhájenie vlastného postoja 

o Používal základné elementy 

finančnej matematiky 

o Definoval pojmy úrok, 

pôžička, umorená pôžička, 

splátky a umorovacia istina, 

lízing, hypotéka 

o Riešil problémové úlohy 

finančnej matematiky  na 

jednoduché a zložené 

úrokovanie 

o  Rozumel princípu splácania 

pôžičky 

o  Porovnal výhodnosť dvoch 

pôžičiek 
Prezentoval projekt s využitím IKT 

Absolútna hodnota 

reálneho čísla 

8 
o absolútna  hodnota  reálneho čísla 

o algebrický význam absolútnej hodnoty 

o geometrický význam  absolútnej hodnoty 

o  výraz s absolútnou hodntou 

o lineárne rovnice a nerovnice 

s absolútnou hodnotou 

o Poznal vlastnosti 

absolútnej hodnoty 

reálneho čísla 

o Poznal algebrický význam 

absolútnej hodnoty  

o Poznal geometrický 

význam absolútnej hodnoty 

o Upravil výraz aby 

neobsahoval absolútnu 

hodnotu 

o Riešil výpočtom rovnice a 

nerovnice s absolútnou 

hodnotou 

o Riešil graficky rovnice a 

absolútnou hodnotou 

 Lineárna funkcia 3 
o predpis lineárnej funkcie 

o graf lineárnej funkcie 

o základné vlastnosti lineárnej funkcie 

z grafu 

o lineárnu závislosť 

o Vedel určiť predpis 

      lineárnej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

      lineárnej funkcie 

o Zostrojil graf lineárnej 

funkcie podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti lineárnej funkcie 

z grafu 

o Určil predpis lineárnej     

      funkcie na základe jej 

      grafu 

o Riešil problémové úlohy 

s využitím grafu lineárnej 

funkcie 

o Uviedol príklady na 

lineárnu závislosť 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      

Lineárne rovnice a 

nerovnice 

8 
o lineárne rovnice a nerovnice 

o  grafické riešenie lineárnej rovnice a 

nerovnice  

o geometrický interpretovať riešenie sústav 

rovníc 

o slovné úlohy s environmentálnou 

tematikou 

 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova:Slovné úlohy – riešenie slovných 

úloh s danou tematikou, vedieť hodnotiť 

objektívnosť a závažnosť informácií 

o stave životného prostredia, komunikovať 

o nich 

o Riešil lineárne rovnice a 

nerovnice 

o Graficky riešil lineárne 

rovnice a nerovnice 

o Geometrický interpretoval 

riešenie sústav rovníc 

o Zostavil lineárnu rovnicu, 

sústavu lineárnych rovníc, 

lineárnu nerovnicu 

predstavujúcu matematický 

model slovnej úlohy, 

vyriešil ju, overil 

a interpretoval výsledky 

s ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

Riešil slovné úlohy 

s environmentálnou 

tematikou 

Kvadratická funkcia 2 
o predpis kvadratickej funkcie 

o graf  kvadratickej funkcie 

o základné vlastnosti kvadratickej funkcie 

z grafu 

 

o Vedel určiť predpis 

kvadratickej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

kvadratickej funkcie 

o Zostrojil graf kvadratickej 

funkcie podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti kvadratickej 

funkcie z grafu 

o Určil predpis kvadratickej 

funkcie na základe jej grafu 

 

Kvadratická rovnica 7 
o kvadratická rovnica 

o špeciálne typy kvadratickej rovnice 

(rýdzokvadratická rovnica, kvadratická 

rovnica bez absolútneho člena, 

normovaný tvar kvadratickej rovnice) 

o vzorce na riešenie kvadratickej rovnice 

o riešenie kvadratickej rovnice pomocou 

úpravy  na štvorec, diskriminantu, 

graficky 

o geometrická interpretácia riešenia  

 

 

 

o Definoval kvadratickú 

rovnicu 

o   Definoval špeciálne typy 

kvadratickej rovnice 

(rýdzokvadratická rovnica, 

kvadratická rovnica bez 

absolútneho člena, 

normovaný tvar kvadratickej 

rovnice) 

o Odvodil vzorce na riešenie 

všetkých typov kvadratickej 

rovnice 

o Riešil kvadratickú rovnicu 

pomocou úpravy na štvorec, 

diskriminantu, graficky 

o Zostavil kvadratickú rovnicu 

s danými koreňmi 

o   Zostavil kvadratickú 

rovnicu predstavujúcu 

matematický model slovnej 

úlohy. Vyriešil ju, overil 

a interpretoval výsledky 

s ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

o Geometricky interpretovať 

riešenie 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      

Kvadratická 

nerovnica 

3 
o grafické riešenie kvadratickej nerovnicu  

o geometricky interpretovať riešenie 

    nerovníc 

 

o Poznal graf kvadratickej 

funkcie 

o Riešil kvadratickú 

nerovnicu graficky, 

pomocou vzorcov 

a úpravami 

o Zostavil kvadratickú 

nerovnicu predstavujúcu 

matematický model slovnej 

úlohy. Vyriešil ju, overil 

a interpretoval výsledky 

s ohľadom na pôvodnú 

slovnú úlohu 

o Geometricky interpretoval 

riešenie nerovníc 

Goniometrické 

funkcie 

13 
o pojmy veľkosť uhla v stupňovej 

a oblúkovej miere; jednotková kružnica 

o goniometrické funkcie – sínus, cosínus, 

tangens, kotangens 

o predpisy goniometrických funkcií  – sin, 

cos, tg, cotg 

o grafy goniometrických funkcií – sin, cos, 

tg, cotg 

o základné vlastností goniometrických 

funkcií 

o goniometrické funkcie v pravouhlom 

trojuholníku 

o sínusová a cosínusová veta 

 

o Definoval pojmy veľkosť 

uhla v stupňovej 

a oblúkovej miere 

o Vyjadroval uhol 

v stupňovej a oblúkovej 

miere 

o Zobrazoval množinu 

reálnych čísel na 

jednotkovú kružnicu 

o Definoval goniometrické 

funkcie – sínus, cosínus, 

tangens, kotangens 

o Vedel určiť predpisy 

goniometrických funkcií 

      – sin, cos, tg, cotg 

o Vedel načrtnúť grafy 

goniometrických funkcií – 

sin, cos, tg, cotg 

o Zostrojil grafy 

goniometrických funkcií 

podľa ich predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti goniometrických 

funkcií 

o Definoval goniometrické 

funkcie v pravouhlom 

trojuholníku 

o  Definoval sínusovú 

a cosínusovú vetu 

o Riešil problémové úlohy 

v pravouhlom 

a všeobecnom trojuholníku 

využitím goniometrických 

funkcií 

Goniometrické 

rovnice 

11 
o goniometrické výrazy 

o vzťahy medzi goniometrickými 

funkciami 

o goniometrické vzorce (základné,   

      súčtové, dvojnásobného uhla,        

      polovičného uhla) 

o goniometrické rovnice 

o Upravoval goniometrické 

výrazy 

o Poznal vzťahy medzi 

goniometrickými 

funkciami 

o Poznal goniometrické 

vzorce (základné, súčtové,  
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      

  
      dvojnásobného uhla,   

      polovičného uhla) 

o Riešil goniometrické  

rovnice 

Mocninové funkcie 10 
o predpis mocninových funkcií  

o graf mocninovej funkcie v závislosti od 

konštanty (exponentu) n 

o základné vlastnosti mocninovej funkcie 

z grafu 

o vety o mocninách a odmocninách 

o výrazy s mocninami a odmocninami 

o Vedel určiť predpis 

mocninových funkcií 

o  Vedel načrtnúť graf 

mocninovej funkcie 

v závislosti od konštanty 

(exponentu) n 

o Zostrojil graf mocninovej 

funkcie podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti mocninovej 

funkcie z grafu 

o Poznal vety o mocninách 

a odmocninách 

o Upravoval výrazy 

s mocninami a odmocnina 

Iracionálne rovnice 3 
o iracionálne rovnice o Riešil iracionálne rovnice 

Exponenciálna 

funkcia 

3 
o predpis exponenciálnej funkcie 

o graf exponenciálnej funkcie 

o základné vlastnosti exponenciálnej 

funkcie z grafu 

o exponenciálna závislosť 

o Vedel určiť predpis 

exponenciálnej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

exponenciálnej funkcie 

o Zostrojil graf 

exponenciálnej funkcie 

podľa jej predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti exponenciálnej 

funkcie z grafu 

o  Riešil problémové úlohy 

s využitím grafu 

exponenciálnej funkcie 

o Uviedol príklady na 

exponenciálnu závislosť 

Exponenciálne 

rovnice 

3 
o exponenciálne rovnice o Riešil exponenciálne 

rovnice 

Logaritmická funkcia 4 
o predpis logaritmickej funkcie 

o graf logaritmickej funkcie 

o základné vlastnosti logaritmickej funkcie 

z grafu 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Obraz 

matematických funkcií – znázornitť 

rôzne grafy funkcií v posunutí, možnosť 

využiť IKT, naučiť sa zhromažďovať, 

triediť informácie, formulovať 

jednoduché závery a vedieť ich použiť 

na obhájenie vlastného postoja, 

prezentovať svoj projekt 

o Vedel určiť predpis 

logaritmickej funkcie 

o Vedel načrtnúť graf 

logaritmickej funkcie 

o  Zostrojil graf logaritmickej 

funkcie na základe jej 

predpisu 

o Vedel určiť základné 

vlastnosti logaritmickej 

funkcie z grafu 

Prezentoval projekt 

 

Logaritmické rovnice 8 
o vety o logaritmoch 

o logaritmické výrazy 

o logaritmické rovnice 

o Poznal vety o logaritmoch 

o Upravoval logaritmické 

      výrazy 

o Riešil logaritmické rovnice 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie     13 hodín 

Rezy telies 8 
o prienik priamky a roviny v telese 

o prienik dvoch priamok v telese 

o prienik dvoch rovín v telese 

o rezy telies danou rovinou 

 

o Vedel určiť prienik priamky 

a roviny v telese 

o Vedel určiť prienik dvoch 

priamok v telese 

o Vedel určiť prienik dvoch 

rovín v telese 

o Zostrojil rezy telies danou 

rovinou 

Oblé telesá 5 
o oblé telesá, poznať ich vlastností 

o Cavalieriho princíp 

o vzorce na výpočet objemu a povrchu 

oblých telies 

 

Prierezová téma – Environmentálna 

výchova:Slovné úlohy – riešenie 

slovných úloh s danou tematikou, 

vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave 

životného prostredia, komunikovať 

o nich 

o Definoval oblé telesá, 

poznal ich vlastnosti 

o Poznal Cavalieriho princíp 

o Vedel vzorce na výpočet 

objemu a povrchu oblých 

telies 

o Používal dané vzorce pri 

riešení problémových úloh 

Riešil problémové úlohy 

s environmentálnou 

tematikou 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika     10 hodín 

Pravdepodobnosť a jej 

vlastnosti 
8 

o pojem šanca, porovnávanie šancí 

o pojem pravdepodobnosť 

o vlastnosti pravdepodobnosti 

o úlohy zamerané na hľadanie pomeru 

všetkých priaznivých a všetkých 

možností aj pomocou jednoduchých 

kombinatorických úloh, doplnkovej 

pravdepodobnosti 

o porovnávanie dvoch pravdepodobnosti 

o geometrická pravdepodobnosť 

o pravdepodobnosť javov 

o podmienená pravdepodobnosť 

o Definoval pojem šanca 

a porovnávanie šancí 

o Definoval  pojem 

pravdepodobnosť 

o Určil vlastnosti 

pravdepodobnosti 

o Riešil úlohy zamerané na 

hľadanie pomeru všetkých 

priaznivých a všetkých 

možností aj pomocou 

jednoduchých 

kombinatorických úloh, 

doplnkovej 

pravdepodobnosti 

o V jednoduchých prípadoch 

porovnal dve 

pravdepodobnosti 

o Definoval geometrickú 

pravdepodobnosť 

o Uviedol príklady 

pravdepodobnosti javov 

o Definoval podmienenú 

pravdepodobnosť 

Riešenie 

problémových úloh 

2 
problémové úlohy na pravdepodobnosť 

okolo nás (napr. genetika, dedičnosť); 

pravdepodobnostné vyjadrovanie v živote 

(odhad rizika, pravdepodobnosť  v športe, 

kurzy, súťaže) 

o Riešil problémové úlohy 

na pravdepodobnosť okolo 

nás (napr. genetika, 

dedičnosť); 

pravdepodobnostné 

vyjadrovanie v živote 

(odhad rizika, 

pravdepodobnosť. 

v športe, kurzy, súťaže) 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku je rezervovaných 8 hodín na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú štyri 

(štvrťročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Biológia – Prehľad systému živej prírody (použiť základné pravidlá usudzovania) 

Občianska náuka – Filozofia, Právo 

Chémia  

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  
Informatika – Informácie okolo nás (MS Excel) 

Fyzika – Pozorovanie, meranie, experiment  

Chémia – výpočty v chémií 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Občianska náuka (Ekonómia) 

Informatika – Informácie okolo nás (MS Word, MS excel – zakresľovanie grafov) 

Fyzika 

Chémia  

 

Geometria a meranie  
Fyzika 

Geografia 

 

Pravdepodobnosť  
Biológia, Fyzika, Chémia 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu  

  

 

Pri témach matematiky v druhom ročníku sa implementuje problematika z finančnej gramotnosti 

(bližšie podrobnosti sú uvedené v kapitole Národný štandard finančnej gramotnosti 

v podmienkach Gymnázia v Turzovke) 
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ROČNÍK: TRETÍ  

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 12/13 

4 hodiny týždenne, 

spolu 132 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie      44 hodín 

Základné rovinné 

geometrické útvary 

3 
o základné rovinné útvary 

o vlastnosti základných rovinných útvarov 
o Definoval a určil vlastnosti 

základných rovinných 

útvarov 

Množina bodov danej 

vlastnosti 

4 
Geometricky opísať a načrtnúť množiny 

bodov 

o  množina G 

o  os úsečky 

o  os pásu 

o  os uhla 

o  kruh 

o  kružnica 

o  ekvidištanta priamky 

o  ekvidištanta kružnice 

Geometricky opísal a načrtol 

množiny bodov 

o  z ktorých vidieť danú 

úsečku pod daným uhlom 

(množina G) 

o  ktoré majú rovnakú 

vzdialenosť od dvoch 

bodov (os úsečky) 

o  ktoré majú rovnakú 

vzdialenosť od dvoch 

rovnobežných priamok (os 

pásu) 

o  ktoré majú rovnakú 

vzdialenosť od dvoch 

rôznobežných priamok (os 

uhla) 

o  ktoré majú, od daného 

bodu vzdialenosť menšiu 

(väčšiu) ako dané kladné 

číslo (kruh) 

o  ktoré majú, od danej 

priamky vzdialenosť 

menšiu (väčšiu) ako dané 

kladné číslo (ekvidištanta 

priamky) 

o  ktoré majú, od jedného 

bodu väčšiu vzdialenosť 

ako od druhého bodu 

o  ktoré majú, od jednej danej 

priamky väčšiu vzdialenosť 

ako od druhej danej 

priamky 

Konštrukčné úlohy 

riešené pomocou 

množín bodov 

5 
o Konštrukčné úlohy riešené pomocou 

množín bodov (trojuholník, kružnica) 

o Konštrukčne zostrojené ťažisko, 

priesečník výšok, stred a polomer 

vpísanej a opísanej kružnice trojuholníka  

o Konštrukčne zostrojil 

trojuholník, kružnicu 

pomocou množín bodov 

o Konštrukčne zostrojil 

ťažisko,  priesečník výšok, 

stred a polomer vpísanej 

a opísanej kružnice 

trojuholníka 

Goniometria ostrého 

uhla 

8 
o Sínusová veta 

o Cosínusová veta 

o Riešil problémové úlohy 

s použitím sínusovej 

a cosínusovej vety 

Zhodnosť 

a podobnosť 

trojuholníkov 

7 
o Zhodnosť trojuholníkov (vety SSS, SUS, 

USU) 

o Podobnosť trojuholníkov (vety SSS, 

SUS, UU, Ssu) 

o Riešil problémové úlohy na 

zhodné a podobné 

trojuholníky 

o Zisťoval zhodnosť 

trojuholníkov 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie       

   

o Určil, či sú dané 

trojuholníky podobné 

o Využíval vzťahy medzi 

podobnými trojuholníkmi 

na riešenie geometrických 

úloh 

Zhodné a podobné 

zobrazenia 

13 
o Pojem zhodné zobrazenie 

o Pojem podobné zobrazenie 

Základné druhy zhodných zobrazení 

o osová súmernosť 

o os súmernosti 

o stredová súmernosť 

o stred súmernosti 

o posunutie 

o otočenie 

o stred otočenia, orientovaný uhol a jeho 

veľkosti, uhol otočenia 

o osovo a stredovo súmerný útvar 

Podobné zobrazenie – rovnoľahlosť (stred 

a koeficient rovnoľahlosti) 

Rovnoľahlosť kružníc 

o Definoval zhodné 

a podobné zobrazenie 

o  Poznal základné druhy 

zhodných zobrazení (osová 

súmernosť, stredová 

súmernosť, posunutie, 

otočenie) 

o  Vedel zobraziť útvar 

v danom zhodnom 

zobrazení  

o  Vedel zobraziť útvar 

v rovnoľahlosti 

o  Zistil približné rozmery 

nedostupných útvarov 

použitím podobnosti 

o  Rovnoľahlosť kružníc 

Konštrukčné úlohy 

riešené pomocou 

zhodných a podobných 

zobrazení 

4 

o Konštrukčné úlohy – riešenie 

problémových úloh 

 

Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Obraz zhodných 

zobrazení – znázorniť útvar v stredovej 

súmernosti, osovej súmernosti, otočení a 

posunutí, možnosť využiť IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť informácie, 

formulovať jednoduché závery a vedieť 

ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 

prezentovať svoj projekt 

o Vedel konštrukčne riešiť 

problémové úlohy 

využitím zhodných 

a podobných zobrazení 

 

Prezentoval projekt 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika     16 hodín 

Definícia a obsah 

štatistiky 

1 
o Štatistika o Definoval pojem a obsah 

štatistiky 

Základné pojmy 

štatistiky 

5 
 Štatistický súbor 

 Výberový súbor 

 Rozsah štatistického súboru 

 Znak štatistického súboru a jeho hodnota 

 Početnosť a relatívny početnosť pre 

jednotlivé hodnoty (intervaly hodnôt) 

štatistického znaku 

o Poznal základné pojmy 

štatistiky (štatistický súbor, 

výberový súbor, rozsah 

štatistického súboru, znak 

a jeho hodnota) 

o Určil v danom súbore 

základné pojmy, početnosť 

Grafické spracovanie 

údajov 

2 
 Grafické spracovanie údajov – graf 

(stĺpcový, obrázkový, kruhový, lomený, 

spojitý, histogram) 

 Použitie vhodného softvéru pri 

grafickom spracovaní dát 

o Vedel použiť vhodný 

softvér na grafické 

spracovanie dát napr. Excel 

Základné pojmy 

štatistiky 

3 
 Aritmetický priemer 

 Stredná hodnota 

 Modus a medián 

 Rozptyl 

 Smerodajná odchýlka 

o Vedel určiť dané hodnoty 

zo štatistického súboru 

(aritmetický priemer, 

stredná hodnota, modus 

a medián, rozptyl, 

smerodajná odchýlka) 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika      

Riešenie 

problémových úloh 

3 
 Riešenie problémových úloh na štatistiku  Riešil problémové úlohy na 

štatistiku 

Projekt 2 
Prierezová téma – Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti: Štatistický 

prieskum podľa výberu – výber 

štatistického súboru a jeho spracovanie 

AP, modus, medián, rozptyl, odchylka, 

možnosť využiť IKT, naučiť sa 

zhromažďovať, triediť informácie, 

formulovať jednoduché závery a vedieť 

ich použiť na obhájenie vlastného 

postoja, prezentovať svoj projekt 

Prezentoval projekt 

Geometria a meranie  25 hodín 

Lineárne útvary 

v priestore – 

polohové vlastnosti 

9 
o rovnobežné, rôznobežné a mimobežné 

priamky 

o  rovnobežnosť a rôznobežnosť priamky 

a roviny 

o  rovnobežnosť a rôznobežnosť rovín 

o  rez telesa 

o určoval vzájomné polohy 

priamok; priamky a roviny; 

rovín 

o zostrojil rez telesa 

o  vypočítal skutočnú veľkosť 

rezu telesa 

Lineárne útvary 

v priestore – metrické 

úlohy 

16 
o uhol dvoch priamok, dvoch rovín, 

priamky a roviny 

o  vzdialenosť dvoch lineárnych útvarov 

o  problémové úlohy 

o na zobrazených telesách 

označil úsečky, ktorých 

skutočná veľkosť 

predstavuje vzdialenosť 

daných lineárnych útvarov 

o  označil uhly, ktorých 

skutočná veľkosť 

predstavuje uhol daných lin. 

útvarov 

o  riešil problémové úlohy 

o  vypočítal uhol dvoch 

priamok, dvoch rovín, 

priamky a roviny v daných 

telesách 

o  vypočítal vzdialenosť 

dvoch bodov, vzdialenosť 

bodu od priamky 

a vzdialenosť bodu od 

roviny v daných telesách 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 16 hodín 

Postupnosť 8 
o Pojem postupnosť 

o  Určenie postupnosti (predpisom, 

vypísaním členov, rekurentne) 

o  Graf postupnosti 

o  Určenie vlastnosti postupnosti 

(monotónnosť, ohraničenosť) 

o  Riešenie problémových úloh 

o Definoval postupnosť 

o Určil postupnosť  

o Graficky znázornil 

postupnosť 

o Určil vlastnosti danej 

postupnosti 

o Riešil problémové úlohy  

Aritmetická 

postupnosť 

3 
o Aritmetická postupnosť 

o Diferencia aritmetickej postupnosti 

o Vzorce na súčet prvých n-členov 

postupnosti; n-tý člen postupnosti 

o Graf aritmetickej postupnosti 

o Definoval aritmetickú 

postupnosť 

o Určil diferenciu 

aritmetickej postupnosti 

o Pri riešení problémových 

úloh používal vzorce na 

aritmetickú postupnosť 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Geometrická 

postupnosť 

3 
o  Geometrická postupnosť 

o  Kvocient geometrickej postupnosti 

o  Vzorce na súčet prvých n-členov 

postupnosti; n-tý člen postupnosti 

o  Graf geometrickej postupnosti 

 

o Definoval geometrickú 

postupnosť 

o Určil kvocient 

geometrickej postupnosti 

o Pri riešení problémových 

úloh používal vzorce na 

geometrickú postupnosť 

 

Riešenie 

problémových úloh 

2 
o Problémové úlohy na aritmetickú 

a geometrickú postupnosť 

o Riešil problémové úlohy na 

aritmetickú a geometrickú 

postupnosť 

Geometria a meranie     23 hodín  

Karteziánska 

súradnicová sústava na 

priamke a v rovine, 

súradnice bodu 

1 

 

 Zostrojenie súradnicovej sústavy na 

priamke a v rovine 

 Zakreslenie bodu s danými 

súradnicami 

 Zostrojil  súradnicovú 

sústavu na priamke 

a v rovine 

 Určil súradnice bodov, 

stredu úsečky 

Vektor, umiestnenie 

vektora, súradnice 

vektora, veľkosť 

vektora, operácie s 

vektormi 

6 

o Vektor, umiestnenie vektora, operácie 

s vektormi, súradnice vektora, veľkosť 

vektora 

o  Smerový vektor 

o  Normálový vektor 

o  Skalárny súčin 

o  Vektorový súčin 

o  Problémové úlohy 

o Definoval pojem vektor, 

operácie s vektormi 

o Určil súradnice vektora, 

veľkosť vektora 

o Určil smerový a normálový 

vektor 

o Vypočítal skalárny 

a vektorový súčin 

o Riešil problémové úlohy s 

vektormi 

Analytické vyjadrenie 

priamky a roviny  

11 Analytické vyjadrenie priamky  

o  všeobecná rovnica 

o  smernicový tvar, smernica priamky 

o  parametrické vyjadrenie 

Analytické vyjadrenie roviny  

o  parametrická rovnica 

o  všeobecná rovnica 

Problémové úlohy 

o Napísal analytické 

vyjadrenie priamky 

v rovine,v priestore 

o  Napísal analytické 

vyjadrenie roviny 

o  Riešil problémové úlohy 

na analytickú geometriu 

lineárnych útvarov 

Riešenie 

problémových úloh 

5 
o Problémové úlohy na aritmetickú 

a geometrickú postupnosť 

o Riešil problémové úlohy na 

aritmetickú a geometrickú 

postupnosť 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku je rezervovaných 8 hodín na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú štyri 

(štvrťročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Geometria a meranie 

Fyzika 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Informatika, ekonomika 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : MATEMATIKA 12/13 

2 hodiny týždenne, 

spolu 60 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 17 hodín 

Postupnosť 10 
o Pojem postupnosť 

o  Určenie postupnosti (predpisom, 

vypísaním členov, rekurentne) 

o  Graf postupnosti 

o  Určenie vlastnosti postupnosti 

(monotónnosť, ohraničenosť) 

o  Riešenie problémových úloh 

o Definoval postupnosť 

o Určil postupnosť  

o Graficky znázornil 

postupnosť 

o Určil vlastnosti danej 

postupnosti 

o Riešil problémové úlohy  

Aritmetická 

postupnosť 

3 
o Aritmetická postupnosť 

o Diferencia aritmetickej postupnosti 

o Vzorce na súčet prvých n-členov 

postupnosti; n-tý člen postupnosti 

o Graf aritmetickej postupnosti 

o Definoval aritmetickú 

postupnosť 

o Určil diferenciu 

aritmetickej postupnosti 

o Pri riešení problémových 

úloh používal vzorce na 

aritmetickú postupnosť 

Geometrická 

postupnosť 

3 
o  Geometrická postupnosť 

o  Kvocient geometrickej postupnosti 

o  Vzorce na súčet prvých n-členov 

postupnosti; n-tý člen postupnosti 

o  Graf geometrickej postupnosti 

 

o Definoval geometrickú 

postupnosť 

o Určil kvocient 

geometrickej postupnosti 

o Pri riešení problémových 

úloh používal vzorce na 

geometrickú postupnosť 

 

Riešenie 

problémových úloh 

1 
o Problémové úlohy na aritmetickú 

a geometrickú postupnosť 

o Riešil problémové úlohy na 

aritmetickú a geometrickú 

postupnosť 

Geometria a meranie     39 hodín 

Karteziánska 

súradnicová sústava na 

priamke a v rovine, 

súradnice bodu 

1 

 

 Zostrojenie súradnicovej sústavy na 

priamke a v rovine 

 Zakreslenie bodu s danými 

súradnicami 

 Zostrojil  súradnicovú 

sústavu na priamke 

a v rovine 

 Určil súradnice bodov, 

stredu úsečky 

Vektor, umiestnenie 

vektora, súradnice 

vektora, veľkosť 

vektora, operácie s 

vektormi 

5 

o Vektor, umiestnenie vektora, operácie 

s vektormi, súradnice vektora, veľkosť 

vektora 

o  Smerový vektor 

o  Normálový vektor 

o  Skalárny súčin 

o  Vektorový súčin 

o  Problémové úlohy 

o Definoval pojem vektor, 

operácie s vektormi 

o Určil súradnice vektora, 

veľkosť vektora 

o Určil smerový a normálový 

vektor 

o Vypočítal skalárny 

a vektorový súčin 

o Riešil problémové úlohy 

s vektormi 

Analytické vyjadrenie 

priamky v rovine; 

analytické vyjadrenie 

roviny 

27 Analytické vyjadrenie priamky v rovine 

o  všeobecná rovnica 

o  smernicový tvar, smernica priamky 

o  parametrické vyjadrenie 

Analytické vyjadrenie roviny 

Vzájomná poloha v rovine 

o  dvoch priamok 

o  dvoch rovín 

o Napísal analytické 

vyjadrenie priamky 

v rovine 

o  Určil vzájomnú polohu 

v rovine: dvoch priamok, 

priamky a roviny, dvoch 

rovín 

o  Vypočítal vzdialenosť  
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie      

 

 o  priamky a roviny 

Vzdialenosť 

o  dvoch bodov 

o  bodu od priamky 

o  dvoch rovnobežných priamok 

Uhol 

o  dvoch priamok 

o  priamky a roviny 

o  dvoch rovín 

o Problémové úlohy 

o dvoch bodov, bodu od 

priamky, dvoch 

rovnobežných priamok 

o  Vypočítal uhol dvoch 

priamok, priamky a roviny 

a dvoch rovín 

o  Riešil problémové úlohy 

na analytickú geometriu 

lineárnych útvarov 

Analytické vyjadrenie 

kružnice 

6 
 Stredový tvar rovnice kružnice 

 Všeobecná rovnica kružnice 

 Vzájomná poloha priamky a kružnice 

 Vzájomná poloha dvoch kružníc 

 Riešenie problémových úloh 

o Analytický vyjadril rovnicu 

kružnice: stredový tvar 

a všeobecná rovnica 

o  Určil vzájomnú polohu 

priamky a kružnice 

o  Určil vzájomnú polohu 

dvoch kružníc 

o  Riešil problémové úlohy 

na analytické vyjadrenie 

kružnice 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na precvičovanie učiva, upevňovanie 

učiva a sebahodnotenie.  

V ročníku sú rezervované 4 hodiny na písanie, rozbor a opravu písomných prác, ktoré sú dve 

(polročné). Výsledky písomných prác sú významnou súčasťou sumarizačného hodnotenia. 

Pri hodnotení sa používajú všeobecné kritéria a klasifikácia uvedená v tomto školskom 

vzdelávacom programe. 

Pri malých písomkách si hodnotiacu škálu volí vyučujúci.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Geometria a meranie 

Fyzika 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Informatika, ekonomika 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Fyzika 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Písomné skúšanie     Písomná práca, písomka, didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektu 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z MATEMATIKY 12/13 

4 hodiny týždenne, 

spolu 120 vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy      38 hodín 

Algebraický výraz, 

mnohočleny 

2 
o algebraický výraz 

o mnohočlen n-tého stupňa 

o úprava a zjednodušovanie 

algebraických výrazov, výrazov 

s mocninami a odmocninami, výrazov 

s faktoriálmi, kombinačnými číslami  

a mnohočlenov 

o Zjednodušil a upravil 

algebraické výrazy 

a mnohočleny 

Lineárne rovnice a 

nerovnice 

2 
o ekvivalentné a neekvivalentné úpravy 

rovníc a nerovníc 

o numerické a grafické riešenie rovníc 

a nerovníc 

o rovnice a nerovnice v súčinovom 

a podielovom tvare 

o rovnice a nerovnice s absolútnou 

hodnotou 

o  

o Riešil lineárne rovnice a 

nerovnice  

  

Kvadratické rovnice 

a nerovnice 

3 
o numerické a grafické riešenie rovníc 

a nerovníc 
o Riešil kvadratické rovnice 

a nerovnice 

 

Goniometrické 

rovnice a nerovnice 

4 
o riešenie rovníc a nerovníc 

o Riešil goniometrické 

rovnice a nerovnice 

 

Iracionálne rovnice a 

nerovnice 

3 
o riešenie rovníc a nerovníc 

o Riešil iracionálne rovnice 

a nerovnice 

Exponenciálne 

rovnice a nerovnice 

3 
o  riešenie rovníc a nerovníc o Riešil exponenciálne 

rovnice a nerovnice 

 

Logaritmické rovnice 

a nerovnice 

3 
o riešenie rovníc a nerovníc o Riešil logaritmické rovnice 

a nerovnice  

Sústava lin, rovníc  3 
o riešenie sústavy dvoch a troch lin. rovníc 

s dvoma a troma neznámymi 

o Riešil sústavy 

Funkcia 2 
o základné vlastností funkcie o Určil základné vlastností 

funkcií z predpisu a grafu 

 

Lineárna 

a kvadratická funkcia 

2 
o lineárna funkcia 

o kvadratická funkcia 

o Určil predpis lineárnej 

a kvadratickej funkcie 

o  Načrtol graf funkcií  

o  Určil základné vlastnosti 

daných funkcií z predpisov 

a z grafov  

Goniometrické 

funkcie 

3 
o goniometrická funkcia o Určil predpis 

goniometrickej funkcie, graf  

a vlastnosti funkcie 

 

Mocninové funkcie 2 
o mocninová funkcia o Určil predpis mocninovej 

funkcie, graf, vlastnosti 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Logaritmická funkcia 2 
o logaritmická funkcia 

 
o Určil predpis logaritmickej 

funkcie, graf, vlastnosti 

Exponenciálna funkcia 1 
o exponenciálna funkcia o Určil predpis 

exponenciálnej funkcie, 

graf, vlastnosti 

Postupnosť 3 
o Postupnosť 

o n-tý člen postupnosti 

o určenie postupnosti 

o vlastnosti postupnosti (rast, klesanie, 

ohraničenosť) 

o rekurentný vzťah 

o aritmetická postupnosť 

o diferencia aritmetickej postupnosti 

o geometrická postupnosť 

o kvocient geometrickej postupnosti 

o Definoval postupnosť, n-tý 

člen postupnosti 

o Určil postupnosť 

o Určil vlastnosti postupnosti 

o Definoval aritmetickú 

postupnosť, poznal vzorce 

pre aritmetickú postupnosť 

o Definoval geometrickú 

postupnosť, poznal vzorce 

pre geometrickú postupnosť 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  2 hodina 

Číselné sústavy 2 o zápis prirodzených čísel v rôznych 

číselných sústavách (rímska, dvojková, 

hexadecimálna) 
o základné matematické operácie s 

prirodzenými číslami v desiatkovej 

číselnej sústave 

 

o Zapisoval a prevádzal 

prirodzené čísla v rôznych 

číselných sústavách 

(rímska, dvojková, 

hexadecimálna) 
o Riešil úlohy pomocou 

prirodzených čísel a 

základných matematických 

operácií 

Logika, dôvodenie, dôkazy 2 hodiny 

Výroková logika 2 
o Výrok, hypotéza, pravdivostná 

hodnota, definícia, tvrdenie, úsudok 

o Zložený výrok 

o Logické spojky 

o Kvantifikátory 

o Množina 

o Interval 

 

o Poznal význam pojmov: 

výrok, hypotéza, 

pravdivostná hodnota, 

definícia, tvrdenie, úsudok 

o  Vedel určiť pravdivostnú 

hodnotu jednoduchých 

výrokov 

o Poznal kvantifikátory 

a vzťahy medzi nimi 

o  Zapísal výroky pomocou 

     kvantifikátorov 

o Vytváral zložené výroky 

pomocou logických spojok 

o Poznal základné pojmy 

množín, vedel určiť 

množinu 

o Poznal vzťahy medzi 

množinami a operácie 

s množinami 

Geometria a meranie 18 hodín 

Objemy a povrchy 

telies 

4 
o Objem a povrch telesa 

o Hranaté telesá 

o Oblé telesá 

o Riešil úlohy na objemy 

a povrchy telies  
 

Geometrické útvary v 

rovine 
2 

 vlastnosti a vzťahy lineárnych útvarov 

(trojuholník, kružnica, kruh, 

štvoruholníky, mnohouholníky) 

 určoval vlastnosti 

a vzťahy lineárnych 

útvarov 

 počítal obvody a obsahy 

rovinných útvarov 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geometria a meranie  

Zhodné zobrazenia v 

rovine 

2 
o zhodné zobrazenie 

o  stredová súmernosť, osová súmernosť, 

otočenie, posunutie 

o poznal vlastnosti zhodných 

zobrazení 

o  konštrukčne zakreslil body, 

útvary v zhodných 

zobrazeniach 

Podobné zobrazenia v 

rovine 

2 
o podobné zobrazenie 

o  pomer podobnosti, rovnoľahlosť 

o poznal vlastnosti 

podobných zobrazení 

o  konštrukčne zakreslil 

rovnoľahlosť kružníc 

a útvary s koeficientom 

podobnosti 

Konštrukčné úlohy 2 
o konštrukčné úlohy (náčrt, rozbor, postup, 

konštrukcia a diskusia) 

o riešil konštrukčné úlohy 

Lineárne útvary 

v priestore – polohové 

vlastnosti 

2 
o rovnobežné, rôznobežné a mimobežné 

priamky 

o  rovnobežnosť a rôznobežnosť priamky 

a roviny 

o  rovnobežnosť a rôznobežnosť rovín 

o  rez telesa 

o určoval vzájomné polohy 

priamok; priamky a roviny; 

rovín 

o  zostrojil rez telesa  

Lineárne útvary 

v priestore – metrické 

úlohy 

4 
o uhol dvoch priamok, dvoch rovín, 

priamky a roviny 

o  vzdialenosť dvoch lineárnych útvarov  

o na zobrazených telesách označil 

úsečky, ktorých skutočná veľkosť 

predstavuje vzdialenosť daných 
lineárnych útvarov 

o  označil uhly, ktorých skutočná 

veľkosť predstavuje uhol daných 
lin. útvarov 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  2 hodiny 

Teória čísel 2  znaky deliteľnosti 

 zložené číslo a prvočíslo 

 násobok, deliteľ, NSD, nsn 

 súdeliteľné a nesúdeliteľné čísla 

 prvočíslený rozklad, prvočiniteľ 

o sformuloval a použil 

kritéria deliteľnosti 

zložených čísel 
o  našiel NSD, nsn 
o  vykonal prvočíselný 

rozklad  

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika 5 hodiny 

Kombinatorika 2 
o variácie, permutácie, kombinácie 

s opakovaním a bez opakovania 

o  Pascalov trojuholník 

o riešil variácie, permutácie, 

kombinácie s opakovaním 

a bez opakovania 

o  využíval Pascalov 

trojuholník 

Pravdepodobnosť 3 
 náhodná udalosť 

 vlastnosti pravdepodobnosti 

 nezávislosť javov 

 

o riešil úlohy na 

pravdepodobnosť využitím 

vlastnosti 

pravdepodobnosti 

Geometria a meranie 10 hodín 

Analytická geometria 7 
 vektor, normálový a smerový vektor 

 skalárny a vektorový súčin 

 analytické vyjadrenie priamky a roviny 

 vzájomné polohy priamok, rovín 

 vzdialenosti bodov, priamok 

 veľkosť uhla priamok, rovín 

o riešil úlohy na vektory 

využitím skalárneho 

a vektorového súčinu 

o  riešil úlohy na analytické 

vyjadrenie priamok,rovín 

o  polohove a metrické úlohy 

Analytické 

vyjadrenie kružnice 

3 
 stredový tvar  rovnice kružnice 

 všeobecný tvar rovnice kružnice 

 vzájomná poloha dvoch kružníc 

 vzájomná poloha priamky a kružnice 

o riešil úlohy na analytické 

vyjadrenie kružnice 
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Názov 

tematického celku 

Téma 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami;   Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy;   Geometria a meranie; 

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika; Logika, dôvodenie, dôkazy     43 hodín 

Matematizácia – riešenie 

problémových úloh 
33 

 matematické úlohy o riešil problémové úlohy 

Základy 

infinitezimálneho 

počtu 

10 
 limita funkcie 

 hromadný bod 

 derivácia funkcie 

 derivácia elementárnych funkcií 

 primitívna funkcia 

 neurčitý integrál 

 určitý intergrál 

o riešil úlohy na 

infinitezimálny počet 

pomocou limity funkcie, 

derivácií funkcií, 

neurčitého a určitého 

integrálu 
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Názov predmetu FYZIKA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 
 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi 

pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom 

živote. 

 

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

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

vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná 

a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania žiaci spoznávajú, že neexistujú 

bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľujú jej zákonitostí 

prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 

prostriedkov IKT.  

 

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach 

a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci 

majú  príležitosť na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy 

skúmania fyzikálnych javov. Z každého žiaka  sa stáva gramotný jedinec, ktorý robí 

prírodovedné úsudky a používa získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.  

 

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré 

sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také 

formy práce, akými sú diskusia, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca 

s informáciami. 

 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií 

fyzikálne vzdelávanie poskytuje žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj 

prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. 

 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania prehlbuje aj hodnotové a morálne 

aspekty výchovy u žiaka, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To 

dosiahne slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo 

overovania hypotéz. 

 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých 

ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych 

záležitostiach. Získa schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako 

zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný 

pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad 

medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.  

 

Obsah predmetu fyzika disponuje  v  1. až 3. ročníku jednotlivo so  

66 vyučovacími hodinami,  s 2 hodinovou týždennou dotáciou. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

A) SVET 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

 opísať spôsoby, ako prírodné vedy pracujú 

 vyhodnotiť zisky a nedostatky aplikácií vedy 

 diskutovať na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy 

 diskutovať, ako štúdium vedy je podmienené kultúrnymi vplyvmi 

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

 považovať vedu ako aktivitu spolupráce 

B) KOMUNIKÁCIA 

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

praktické skúsenosti: 

 použitím vhodného slovníka a jazyka 

 použitím grafov a tabuliek 

 použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu 

 použitím vhodného softvéru ako textový editor, tabuľkový procesor 

 
C) PRÍRODOVEDNÉ POZNATKY A MYŠLIENKY  

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

 povahy a metodológie prírodných vied 

 vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov,  

 vhodného slovníka a terminológie, včítane použitia symbolov 

 ako sa zákony, modely a názory menili v čase 

 systém jednotiek SI 

D) PRÍRODOVEDNÉ BÁDANIE 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

 vyslovením problému vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom 

 formulovaním hypotézy 

 testovať hypotézu v podmienkach riadenia premenných veličín 

 plánovať vhodný experiment 

 naznačiť záver konzistentný s pozorovaním, komentovať chyby merania 

 naznačiť validitu záverov založených na množstve pozorovaní 

 vyhodnotiť celkový experiment včítane použitých postupov 

E) SPRACOVANIE DÁT 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

 organizovať, prezentovať a vyhodnocovať dáta rôznymi spôsobmi 

 transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy včítane matematických 

výpočtov, grafov, tabuliek 

 identifikovať trendy v dátach 

 vytvárať predpovede založené na dátach 

 naznačovať závery založené na dátach 

 použiť poznatky na vysvetlenie záverov 
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F ) VYKONÁVANIE EXPERIMENTOV  

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

 nasledovať inštrukcie písané i slovne podané 

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

 vykonávať experiment bezpečne, zaznamenávať údaje z pozorovania a merania 

 používať vhodné nástroje a techniku na zber dát 

 spolupracovať v skupine 

 

 

Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním fyziky 

Vo fyzike využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakovi umožňujú: 

 

Poznávacia 

(kognitívna) 
Komunikačná 

Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne 

operácie. 

Tvoriť, prijať a 

spracovať informácie. 

Akceptovať skupinové 

rozhodnutia. 

Regulovať svoje 

správanie. 

Formulovať a riešiť 

problémy, používať 

stratégie riešenia. 

Vyhľadávať informácie. Kooperovať v skupine. 
Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické 

myslenie. 

Formulovať svoj názor a 

argumentovať. 

Tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a iných. 
 

Nájsť si vlastný štýl 

učenia  a vedieť sa učiť 

v skupine. 

 

Diskutovať a viesť 

diskusiu o odbornom 

probléme. 

 

Myslieť tvorivo a 

uplatniť jeho výsledky. 
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ROČNÍK: PRVÝ 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Téma h Obsahový štandard Výkonový štandard 

POZOROVANIE, MERANIE, EXPERIMENT – 12 hodín 

Pozorovanie dejov 

a javov. 

Rozlíšenie 

pohybov (dejov) 

rovnomerných a 

nerovnomerných, 

zrýchlených 

a spomalených. 

/Sila a pohyb/ 

2 

- použitie  veličiny „zmena dráhy“  na 
rozlíšenie pohybov 

- analýza graficky znázornenej závislosti 
dráhy od času 

- používanie fyzikálnych  veličín pri opise 
pozorovaných javov a dejov 

- rozlíšil  a klasifikovať deje s rôznymi časovými 
rozvojmi 

- vysvetlil, ktorú z meniacich sa fyzikálnych 
veličín použijeme pri opise deja 

Odhad chyby 

merania 

spôsobenej 

meradlom.  

Odhad a 

znázornenie chyby 

merania. 

2 

- opakujúce  sa deje (napr. odkvapkávanie 
vody z vodovodu) v závislosti od času 

- grafické zobrazenie chyby merania pri 
kreslení grafu fyzikálnej závislosti 

- vysvetlil ako súvisí chyba merania s kreslením 
čiary, ktorá aproximuje fyzikálnu závislosť 
získanú meraním 

Použitie 

aritmetického 

priemeru pri 

meraní. 

1 

- použitie aritmetického priemeru 
výsledkov meranie pri viackrát 
opakovanom meraní 

- vysvetlil, prečo sa pri viacnásobnom meraní 
presnosť merania spravidla zvyšuje 

Vyjadrenie 

hodnoty fyzikálnej 

veličiny pomocou 

hlavnej jednotky 

aj jej násobkov 

a dielov. 

2 

-  zápis hodnoty veličiny v tvare 1 nm, aj 
v tvare 1 x 10-9 m 

- používal zápis hodnoty veličiny v tvare 1 nm, aj 
v tvare 1 x 10-9 m 

Používať počet 

platných cifier 

v zápise hodnoty 

veličiny. 1 

- vyjadrenie hodnoty veličiny pomocou  
rôznych jednotiek, napr.  0,0123 m = 
12,3 mm 

- presnosť  hodnoty1,00 m a hodnoty 1 m 
(prvá hodnota s presnosťou na tri platné 
cifry, druhá hodnota na jednu platnú 
cifru) 

- zaokrúhľoval vypočítané hodnoty s ohľadom na 
presnosť hodnôt vstupujúcich do výpočtu 

Lineárna 

závislosť.  

Graf lineárnej 

závislosti. 

/Sila a pohyb/ 

2 

-  - interpretoval sklon grafu lineárnej závislosti 
a priesečníku s osami súradníc 

Záznam údajov 

z meraní. 
1 

- primerané zaznamenanie meraných 
údajov 

-  

Objaviteľský 

experiment, 

overovací 

experiment. 

1 

- objaviteľský, overovací experiment - vysvetlil, ako sa líši poznávanie pri 
objaviteľskom experimente od poznania 
získaného pri overovacom experimente 

SILA A POHYB – 32 hodín 

Znázornenie sily 

vektorovou 

úsečkou. 

Vektorová 

veličina. 

Sila ako miera 

vzájomného 

pôsobenia. 

Tretí Newtonov 

pohybový zákon. 

2 

- smer a veľkosť sily 
- sila napnutia nite, ťahová, tlaková, 

tiažová, vztlaková, elektrostatická, 
magnetická 

- v súvislosti s tretím Newtonovým 
zákonom nepoužívame pojmy akcia 
a reakcia 

- znázornil schému javu v ktorom pôsobia rôzne 
sily, pri zvolenom jednotkovom vektore sily 

Skladanie síl. 

 
2 

- skladanie síl pôsobiacich na teleso 
v jednej priamke 

- skladanie  rôznobežných síl pôsobiacich 
na teleso v spoločnom pôsobisku 

- pomenoval sily pôsobiace na teleso (hmotný 
bod), vedieť skladať sily 
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Téma h Obsahový štandard Výkonový štandard 

Meranie sily. 

 

2 

- meranie sily 
- meranie tiažovej  sily 

- odhadol veľkosť pôsobiacej sily porovnaním 
s tiažovou silou pôsobiacou na hmotné teleso, 
od tiaže automobilu po tiaž elektrónu (s 
ohľadom na možnosť zanedbania tejto sily voči 
iným silám)  

Rozklad sily na 

zložky s danými 

smermi. 

 
2 

- znázornenie tiažovej sily pôsobiacej na 
teleso na naklonenej rovine 

- experiment na overenie vzťahu medzi 
sklonom naklonenej roviny a veľkosťou 
pohybovej zložky tiažovej sily 

- vysvetlil, ako a prečo pomáha naklonená rovina 
v každodennej ľudskej praxi 

Meranie trecej 

sily.  

 

3 

- meranie trecej sily silomerom a 
porovnanie odmeranej hodnoty 
s vypočítanou hodnotou 

- meranie koeficientu trenia 
- experimentálne odlíšenie  sily statického 

trenia (v pokoji) a dynamického trenia 
(za pohybu) 

- pojem  valivého trenia 

- vysvetlil rozdiel medzi statickým a dynamickým 
trením 

- vysvetlil situácie, v ktorých trenie potrebujeme 
- vysvetlil kedy a ako sa snažíme trenie obmedziť 

Mechanická práca 

silou vykonaná a 

silou 

spotrebovaná. 

Kinetická energia 

telesa. 

3 

-  prejav práce  vykonanej silou pri pohybe 
telesa na vodorovnej podložke so 
započítaním odporových síl 

- výpočet kinetickej energie hmotného 
bodu 

- vysvetlil prečo sa niekedy prejaví vykonaná 
mechanická práca ako teplo, inokedy ako 
kinetická energia 

Dôvody zmien 

rýchlosti pohybu. 1 
- demonštrácia nerovnomerného pohybu  

na príkladoch z laboratória a z bežného 
života 

- vysvetlil súvislosti medzi pohybmi telies 
a silami pôsobiacimi na telesá  

Potenciálna 

energia telesa.  

2 

- experimentálne skúmanie práce 
vykonanej pri zmene prevýšenia telesa 
nad vodorovnou rovinou 

- experimentálne skúmanie práce 
vykonanej pri pôsobení sily na rôznych 
dráhach 

- zobrazenie vykonanej práce v závislosti 
sily od posunutia 

- meranie vykonanej práce 

- rozlíšil  fyzikálnu prácu v tiažovom poli Zeme 
od „fyziologicky“ pociťovanej práce 

- vysvetlil, ako súvisí práca v tiažovom poli Zeme 
s potenciálnou energiou telesa 

Práca pri 

deformácii 

pružiny. 

Potenciálna 

energia pružného 

telesa. 

1 

- potenciálna energia napätej/stlačenej 
pružiny pomocou grafu závislosti sily od 
predĺženia 

- vysvetlil, prečo graf sily v závislosti od 
predĺženia zobrazuje prácu potrebnú na 
deformáciu pružiny 

Premeny 

mechanickej 

energie. 

 

1 

- experiment, ktorý modelu vodorovný 
vrh – streľba z „pružinového kanóna“ 

- opísal dej z hľadiska vzájomných premien 
mechanickej energie 

- opísal  premeny mechanickej energie na 
vnútornú energiu telies 

Pohyb telesa bez 

pôsobenia sily.  

Prvý Newtonov 

pohybový zákon. 
1 

-  rovnomerný pohyb - chápať zmenu pohybového stavu ako účinok 
výslednice pôsobiacich síl 
 

 

 

Pád telesa. 

Voľný pád. 

 

3 

- analýza stroboskopickej fotografie alebo 
videozáznam padajúcej guľôčky 

- graf závislosti dráhy od času s = s(t) 
- závislosť rýchlosti od času    v = v(t)  

- vysvetlil,  prečo sa po analýze grafu závislosti s 
= s(t)  domnievame, že dráha s je priamo 
úmerná druhej mocnine času 
 (s ~ t2) 

- pochopil  linearizáciu grafu na pokyn učiteľa 
(žiak linearizáciu navrhnúť nemusí) 

Pohyb telesa pri 

pôsobení 

konštantnej 

výslednej sily.  

Zrýchlenie. 

Druhý  Newtonov 

pohybový zákon.  

1 

- úlohy, v ktorých vystupuje vzájomná 
súvislosť medzi výslednou pôsobiacou 
silou, zrýchlením a hmotnosťou telesa 

- sústava dvoch vzájomne prepojených 
telies 

 

 

- riešil sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma 
neznámymi veličinami 
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Téma h Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pohyb telesa vo 

vzduchu a v 

kvapaline. 

 

1 

- pomenovanie  síl pôsobiacich na teleso 
pohybujúce sa v tekutine 

- aerodynamická a hydrodynamická 
odporová sila 

- čítal s porozumením text, v ktorom vystupujú aj 
také silu, ktoré nie sú explicitne spomenuté 
v učebnici 

Reaktívne motory.  

Hybnosť, impulz 

sily. Zachovnaie 

hybnosti. 

2 

- príklady reaktívneho pohonu 
-  

- používal veličinu hybnosť  
- používal  zákon zachovania hybnosti 

Prečo sa mení 

smer pohybu? 

Dostredivá sila. 

 
2 

- príklady na krivočiare  pohyby 
- kvalitatívna odlišnosti dostredivej  sily 

a sily ako miery vzájomného pôsobenia 
telies 

- dostredivá sila iba kvalitatívne 

- pochopil zmenu pohybového stavu ako účinok 
výslednice pôsobiacich síl 

Prečo ostávajú 

telesá v pokoji? 

Tuhé teleso. 

Ťažisko telesa. 

Moment sily. 

Momentová veta.  

Energia rotačného 

pohybu.   

2 

- moment sily a statika telesa 
- energia rotačného pohybu iba 

kvalitatívne 

- pochopil rozdiel medzi kinetickou energiou 
translačného pohybu (hmotný bod) a celkovou 
kinetickou energiou rotujúceho telesa 

Zhrnutie 
1 

 º  

ENERGIA OKOLO NÁS -  7 hodín 

Energia potravín.  

Energia v našom 

organizme 

/Sila a pohyb/ 1 

- skúmanie premien  energie pri 
športových výkonoch  napr. analýza 
„skok o žrdi“ (videozáznam), porovnanie 
s energetickou hodnotou niektorých 
potravín 

- vysvetlenie fyzikálnej podstaty 
bazálneho metabolizmu 

º  

Mechanická 

energia a jej 

premeny.  

Zákon zachovania 

energie. 

/Sila a pohyb/ 

2 

- energia športového výkonu 
- odhadovanie energie (hľadanie 

športových výkonov na internete a 
odhad energie potrebnej na výkon) 

- vykonal a interpretoval modelový experiment 

na premenu mechanickej energie 

 

Práca, príkon, 

výkon, účinnosť. 

/Sila a pohyb/ 
2 

- úlohy zadané učiteľom  ako aj  
navrhnutých žiakmi 

- používal  veličiny výkon, príkon, účinnosť 

Prečerpávacia 

elektráreň. 

/Elektrina a 

magnetizmus/ 
1 

- opis premien energie vo vodnej 
elektrárni a v prečerpávacej elektrárni 
podľa obrazového modelu 

- e.v.:  vplyv elektrárni na  životné 
prostredie 

- opísovall  reálne deje pomocou fyzikálnej 
terminológie 

Elektrická energia 

spotrebovaná 

v domácnosti. 

/Elektrina a 

magnetizmus/ 1 

-  výpočet energiu potrebnej  na uvedenie 
vody do varu elektrickým varičom a jej 
ceny 

- informácie o cenách elektrickej energie 
pre rôznych odberateľov 

- e. v.: spotreba, účinne  a efektívne 
využívanie energie, návyky energetickej 
úspory 

- vysvetlil, kde sa meria energia dodaná do bytu z 
elektrickej siete 

 

ELEKTRINA – 15 hodín 

Elektrické napätie. 

Elektrický prúd. 

2 

- meranie jednosmerného elektrického 
napätia a elektrického prúdu 

 
 
 
 

 
 

 

- používal voltmeter a ampérmeter 
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Téma h Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ohmov zákon pre 

časť obvodu. 

 Obvod s jedným 

zdrojom 

jednosmerného 

napätia 

a s viacerými 

rezistormi.  

Vnútorný odpor 

zdroja 

a elektromotorické 

napätie zdroja.  

 

 

4 

- práca  so schémou elektrického obvodu. - „prečítal“ fyzikálnu informáciu zo schémy 
elektrického obvodu a aplikovať ju pri činnosti 
 

Elektrický prúd 

v kovoch. 

Elektrický prúd v 

polovodičoch, 

kvapalinách a 

v plynoch.  

 

2 

- uzavretý obvod s kovovými vodičmi a 
s elektrolytickým vodičom 

- prechod  elektricky nabitých častíc 
uzavretým elektrickým obvodom 

- vodivosť iba kvalitatívne 

-  poznal súvislosť medzi elektrickým napätím, 
prúdom a pohybom nabitých častíc 

Závislosť odporu 

kovového vodiča 

od teploty. 

Žiarovka. 

3 

- kvalitatívne používanie pojmov  kovová 
mriežka, elektróny a ich tepelný a 
usmernený pohyb, závislosť pohybu 
elektrónov od teploty, závislosť 
elektrického odporu od teploty 

- práca  s V-A charakteristikami rezistora 
a žiarovky 

- výpočet odporu  z hodnoty napätia 
a prúdu 

- e.v. : spotreba, účinne  a efektívne 
využívanie žiaroviek, návyky energetickej 
úspory 

- vysvetlil  funkciu vláknovej žiarovky 
-  porovnal vláknovú žiarovku  s činnosťou 

žiarivky 

Zahrievanie 

vodiča 

elektrickým 

prúdom. 

Elektrický výkon. 

2 

- premena elektrickej energie na vnútornú 
(ohrievanie) 

- riešil úlohy na premenu elektrickej energie na 
iné formy energie. 

Úloha ističa 

elektrického 

prúdu. 

 

1 

- funkcie ističa v domácnosti 
a obmedzenia, ktoré prináša pre príkon 
domácich spotrebičov 

- vysvetlil  funkciu ističa v domácnosti 
a obmedzenia, ktoré prináša  pre príkon 
domácich spotrebičov 

Zhrnutie 1   

 

Medzipredmetové vzťahy 

Matematika 

úprava algebraických výrazov, absolútna hodnota čísla, mocniny a odmocniny, rovnice: lineárne, 

kvadratické, Pytagorova veta, Kosínusová veta, goniometrické riešenie pravouhlého 

trojuholníka, rovinné a priestorové útvary, obsah rovinných útvarov, objem priestorových 

útvarov, funkcie:  lineárne, kvadratické, vektorový súčin vektorov, vyšetrovanie priebehu 

funkcie 

Chémie 

periodická sústava prvkov 

Biológia 

pohyb rastlín a zvierat 
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ROČNÍK: DRUHÝ 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Téma h Obsahový štandard Výkonový štandard 

VLASTNOSTI KVAPALÍN A PLYNOV – 16 hodín 

Modelovanie 

hydraulických 

zariadení. 

1 

- modelovanie hydraulického zariadenia 
(napríklad pomocou dvoch injekčných 
striekačiek a hadičky) 

- vysvetlil funkciu hydraulických zariadení 

Tlak v kvapaline.  

Tlaková sila. 
1 

- pokusy na dôkaz Pascalovho zákona 
- meranie tlaku kvapalinovým 

manometrom 
- vysvetlenie princípov , na základe 

ktorých pracujú vybrané merače tlaku 

 

Hydrostatický 

tlak. 

Atmosférický tlak. 1 

- meranie hydrostatického tlaku 
v rôznych hĺbkach 

- experiment s vodným stĺpcom v trubici. 
- Torricelliho pokus a jeho modelovanie s 

vodným manometrom 

- odhadol hodnotu tlaku pod hladinou vody 
- kvalitatívne poznal závislosť tlaku vzduchu od 

nadmorskej výšky 

Vlastnosti 

kvapalín. 

Vlastnosti plynov. 

1 

- nestlačiteľnosť kvapalín 
- dobrá stlačiteľnosť plynov pomocou 

injekčnej striekačky 

-  

Zákony ideálneho 

plynu. 

4 

- experiment s izotermickým dejom 
- meranie tlaku plynu v závislosti od jeho 

objemu 
- graf závislosti p = p(V) 
- prečo má teplota -273,15°C výsadné 

postavenie a z akého dôvodu je lord 
Kelvin zvolil za začiatočnú teplotu svojej 
stupnice 

- kvalitatívne poznal vzájomnú závislosť 
objemu, tlaku, teploty a množstva plynu 
v uzavretej nádobe 

Časticová stavba 

látok. 

 

1 

- základné predstavy o časticovej stavbe 
látok, kvalitatívne 

- vysvetlil predstavu o atómoch, molekulách 
a mriežke pri kryštalických látkach 

Topenie a tuhnutie 

látok.  

Látky kryštalické 

a amorfné. 
1 

- myšlienkový  experiment s topením 
a tuhnutím (napr. parafínu a tiosíranu 
sodného) 

- rozdiely medzi správaním amorfných 
a kryštalických látok pri zmenách 
skupenstva 

-  

Vyparovanie 

a kondenzácia. 

Nasýtené pary. 1 

- modelovanie pohybu molekúl 
- pohyb molekúl v kvapaline a pare 
- príčiny existencie tlaku v plyne 
- stav  nasýtených vodných pár 

a relatívnu vlhkosť 

- poznal využitie informácie o relatívnej 
vlhkosti vzduchu v miestnosti a vonku 

Ako prúdia 

tekutiny. 

 

 

 

 

4 

- meranie, ktorým určíme rýchlosť 
kvapaliny vytekajúcej z vodovodného 
kohútika 

- dôsledky  platnosti rovnice spojitosti na 
praktických príkladov 

- jednoduché experimenty potvrdzujúce 
Bernoulliho rovnicu 

- odvodenie Bernoulliho rovnice  

- použil rovnicu spojitosti vo fyzikálnych 
úlohách ako aj v úlohách s iným obsahom 
(napríklad model spojenia jazdných pruhov na 
diaľnici) 
 

Zhrnutie 1 -  -  

ENERGIA OKOLO NÁS – 12 hodín 

Formy energie: 

kinetická, potenciálna, 
vnútorná, energia 

uvoľnená spaľovaním 

(výhrevnosť), energia 
uvoľnená pri prechode 

elektrického prúdu 

jednosmerného 
i striedavého, energia 

žiarenia (tepelná), 

energia fotónu, 
väzbová energia 

v jadre atómu.    

4 

- jednotlivé formy energie 
- diskusie o ich  vzájomných premenách na 

kvalitatívnej úrovni 
-  kinetickej energie translačného pohybu 
- výpočet  potenciálnej energie v tiažovom poli 

Zeme (v homogénnom poli) 
- výpočet energie získanej spaľovaním paliva, 

elektrickej energie, energie fotónu (v procese 
vyučovania) 

- ďalšie formy energie iba kvalitatívne  

- t. p. a p. z.: rôzne druhy energií formou 
využívania IKT a rôznych prezentácií 

- opisoval reálne deje pomocou fyzikálnej 
terminológie 

- vypočítal mechanickú energiu polohovú 
a kinetickú a elektrickú energiu 
jednosmerného prúdu 

- charakterizoval  ďalšie formy iba kvalitatívne 
(v závere predmetu)    
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Téma h Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význačné 

postavenie vnútornej 

energie.  

Účinnosť premeny 

iných foriem energie 

na mechanickú. 

Účinnosť premeny 

iných foriem energie 

na teplo. 

2 

- činnosť elektrického ohrievača 
a tepelného čerpadla z pohľadu zákona 
zachovania energie  

- vysvetlil obmedzenia pri premene tepla na 
elektrickú energiu 

Energia v plyne – 

výhrevnosť plynu. 1 
- výpočet  tepla, ktoré využijeme pri 

horení plynového variča 
- informácie o výhrevnosti plynu 

- vypočítal teplo získané spaľovaním plynu 
-  vypočítal cenu za spotrebovaný plyn 

Energetické straty 

pri vykurovaní 

bytov, zatepľovanie, 

nízko energetické 

domy.  

 

3 

- experiment, ktorý modelujúci 
zatepľovanie domu 
 

- vysvetlil, ekonomickú návratnosť investícií do 
energeticky nenáročných technológií (bývanie, 
cestovanie, rekreácia, priemyselná výroba) 

Vedenie, prúdenie 

a žiarenie tepla.  

2 

- vedenie tepla stavebnými prvkami 
kvalitatívne 

- prúdenie tepla vetraním kvalitatívne 
- žiarenie tepla zo zdrojov s rôznymi 

teplotami, závislosť vyžarovaného 
výkonu od teploty a vlnovej dĺžky 
s maximom vyžarovania od teploty 

- kvalitatívne diskutoval o prenose tepla na 
rôznych príkladoch  

ELEKTRINA A MAGNETIZMUS – 16 hodín 

Magnetické pole 

Zeme.  2 
- pojmy „magnetické pole Zeme“, 

„magnetické póly zemského magnetu“, 
magnetické indukčné čiary“ 

-  

Magnetické pole 

v okolí vodiča 

s prúdom.  

 

2 

- Oerstedov pokus 
- Ampérovo pravidlo pravej ruky 

- vysvetlil  súvislosť medzi elektrickým prúdom 
a magnetickým poľom, kvalitatívne 

Pôsobenie 

magnetického 

poľa na vodič 

s prúdom. 

 Pôsobenie 

magnetického 

poľa  na nabitú 

časticu.  

3 

- Flemingovo pravidlo ľavej ruky 
- vysvetlenie pohybu elektrónov 

v magnetickom poli 
-  činnosť zariadenia pracujúceho na 

princípe silového pôsobenia 
magnetického poľa , napríklad 
cyklotrónu.   

- vysvetlil   silové pôsobenie magnetického poľa 

Elektromagnetická 

indukcia.  

1 

- Faradayov zákon elektromagnetickej 
indukcie 

- indukované napätie ako rýchlosť zmeny 
indukčného toku, kvantitatívne 

- opis  javu  elektromagnetickej indukcie 
v rôznych podmienkach experimentu 

- opísal jav elektromagnetickej indukcie pri 
prechode magnetu cievkou kvalitatívne (v 
závere predmetu) 

Elektromotor. 
2 

- jednoduchý experiment s funkčným 
modelom motora 

 

Generátor 

elektrickej 

energie. 

1 

- funkcie generátora (alternátora) ako 
príklad využitia javu elektromagnetickej 
indukcie v technike 

 

Vlastnosti 

striedavého prúdu. 

2 

- pojmy frekvencia, amplitúda prúdu 
a napätia, efektívna hodnota prúdu 
a napätia 

-  fázový posuv medzi prúdom a napätím, 
výkon striedavého prúdu aj s fázovým 
posuvom medzi prúdom a napätím 
(vznik fázového posuvu a RLC obvod nie 
sú potrebné). 

- používal pojmy pri riešení úloh 

Transformátor. 
 Elektrická rozvodná 

sieť. 
1 

- experiment, ktorý modeluje prenosovú 
sieť 

- aplikoval jav elektromagnetickej indukcie 
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Téma h Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zhrnutie 
2 

 -  

PERIODICKÉ DEJE – 22 hodín 

Pohyby s 

konštantnou 

periódou. 

Perióda, 

frekvencia, 

amplitúda 

kmitania. 

2 

- energia pokusy s pohybom závažia na 
niti, s kmitaním závažia na pružine a s 
jednoduchým kyvadlom 

- vysvetlil a odhadol  periódu pohybu po 
kružnici, planetárneho pohybu, mávania krídel 
vtákov a hmyzu 

- vysvetlil vzťah medzi periódou a frekvenciou 
s jednotkami od 1 dňa po 1 milisekundu 

Časový rozvoj 

harmonického 

kmitania 

a neharmonického 

periodického deja. 

3 

- osciloskopické zobrazenie časového 
rozvoja membrány mikrofónu 
snímajúceho zvuk 

- meranie časového  rozvoja výchylky 
amplitúdy, periódy, frekvencie na grafe 

- odvodenia z pohybov po kružnici ne sú 
potrebné 

- čítal informácie z grafov harmonického 
a neharmonického periodického deja 

Aké vlastnosti má 

kyvadlo? 

 2 

- vlastná frekvencia a perióda kmitania 
-  naplánovanie a vykonanie experimentu: 

Od ktorých vlastností jednoduchého 
kyvadla závisí jeho perióda?  

- extrapolácia grafu 

-  zaujal stanovisko k hypotéze založenej na 
extrapolácii nameranej závislosti 

Nútené kmitanie. 

Rezonancia. 1 

- príklady  núteného kmitania 
- spoznanie príkladov využitia javu 

rezonancie a nežiaducich účinkov 
rezonancie 

-  

Vlnenie na vodnej 

hladine.  2 
- perióda, frekvencia, vlnová dĺžka - používal pojmy frekvencia, rýchlosť vlny, 

vlnová dĺžka a poznať ich vzájomný vzťah 

Vlnoplocha, 

 Dopplerov jav, 

ultrazvuk, 

interferencia. 
2 

- Dopplerov jav  so zdrojom zvuku 
v pokoji 

- princíp využitia Dopplerovho javu 
v medicíne a v doprave 

- prejavy interferencie vlnenia na vodnej 
hladine a svetla 

- kvalitatívne objasnil Dopplerov jav 
- kvalitatívne objasnil prejavy interferencie 

vlnenia, najmä v súvislosti so svetlom 

Priečne a pozdĺžne 

vlnenie. 

Polarizácia 

vlnenia. 

1 

- grafické  modely priečneho 
a pozdĺžneho vlnenia a stým súvisiaci 
jav polarizácie 

- spôsoby polarizácie svetla nie sú 
potrebné 

 

Stojaté vlnenie na 

strune. Kmitňa, 

uzol, vlnová 

dĺžka. 

2 

- pojmy a súvislosť s konštrukciou 
strunových hudobných nástrojov 

 

Meranie rýchlosti 

zvuku. Vlastnosti 

zvuku. 

6 

- odmeranie  rýchlosti zvuku vo vzduchu 
-  pojmy hlasitosť, farba zvuku, výška 

tónu 

- si aktívne chránil sluch 

Zhrnutie 
1 

-  -  
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Medzipredmetové vzťahy 

Matematika 

úprava algebraických výrazov, absolútna hodnota čísla, mocniny a odmocniny, rovnice: lineárne, 

kvadratické, goniometrické, Pytagorova veta, goniometrické riešenie pravouhlého trojuholníka, 

rovinné a priestorové útvary, obsah rovinných útvarov, objem priestorových útvarov, funkcie:  

lineárne, kvadratické, goniometrické, vektorový súčin vektorov, vyšetrovanie priebehu funkcie 

Chémie 

energia v jadre atómu, kvapaliny, plyny 

Biológia 

energia potravín, energia v našom organizme, sluch 

Dejepis 

Rezonancia 
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ROČNÍK: TRETÍ 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Téma H Obsahový štandard Výkonový štandard 

ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE A ČASTICE MIKROSVETA – 50 hodín 

Viditeľné žiarenie. 

Odraz a lom svetla. 

Difúzny odraz. 

Vlastnosti svetla. 

Spojná a rozptylná 

šošovka, 

ohnisková 

vzdialenosť, optická 

mohutnosť, 

zobrazovacia 

rovnica. 

14 

- základné  princípy  geometrickej optiky 

-  zákony odrazu a lomu 

-  index lomu  

-  disperzia, polarizácia svetla 

-  práca so šošovkami graficky a prakticky,  

výpočet a kategorizácia vlastností obrazu 

 

- pracoval s modelom lúč svetla 
- určoval vlastnosti obrazu 
- vypočítal ohniskovú vzdialenosť, optickú 

mohutnosť  šošovky, predmetovú a obrazovú 
vzdialenosť 

Emisné spektrá. 
1 

- rozklad svetla hranolom a mriežkou 
- čiarové a spojité svetelné spektrum, 

informácia o pôvode spektrálnych čiar 

- rozlišoval spojité a čiarové spektrum 

Optické vlastnosti 

ľudského oka. 
3 

- oko  z fyzikálneho hľadiska - si aktívne chránil zrak 

Infračervené 

žiarenie v prírode 

a v technike. 

2 

- využitie infračerveného žiarenia 
v medicíne a v stavebníctve 

- príklady využitia infračerveného 
žiarenia niektorými živočíchmi 

-  súvislosť medzi infračerveným 
žiarením emitovaným telesom a 
teplotou telesa 

- t. p. a p. z.: získať rôzne druhy 
informácií s využitím IKT 

- zaradil  infračervené žiarenie ako 
elektromagnetické žiarenie 

- vysvetlil súvislosť medzi teplotou telesa a 
emitovaným žiarením 

Ultrafialové 

žiarenie v prírode 

a v technike. 
2 

- príklady využitia ultrafialového žiarenia 
v medicíne  a v priemysle 

- funkcia ozónovej vrstvy 
- vysvetlenie, prečo sa treba chrániť pred 

väčšími dávkami ožiarenia 
- t. p. a p. z.: získať rôzne druhy 

informácií s využitím IKT 

- zaradil  ultrafialové žiarenie ako 
elektromagnetické žiarenie 

- vysvetlil rozdiely medzi ultrafialovým 
a röntgenovým žiarením 

Tepelné žiarenie 

(žiarenie čierneho 

telesa). 4 

- meranie teploty na povrchu 
neprístupného telesa 

- vysvetlenie merania teploty rozkladom 
emitovaného žiarenia na spektrum 

- t. p. a p. z.: získať rôzne druhy 
informácií s využitím IKT 

- spoznal prenos energie žiarením a hranicu 
medzi infračerveným a svetelným žiarením 

Röntgenové 

žiarenie. 
2 

- podstata vzniku spojitého a čiarového 
spektra röntgenového žiarenia 

- príklady využitia röntgenového žiarenia 
- t. p. a p. z.: získať rôzne druhy 

informácií s využitím IKT 

- uviedol príklady využitia röntgenového 
žiarenia v medicíne a v priemysle 

- využil spôsoby ochrany pred röntgenovým 
žiarením 

Rádioaktivita. 

Žiarenia alfa, beta 

a gama. 

Podstata žiarení, 

ionizačné účinky, 

oslabovanie 

žiarenia 

prechodom cez 

prostredia. 

3 

- vysvetlenie spoločných a rozdielnych 
vlastností týchto žiarení 

- rádioaktivita prostredia a zdroje 
pridanej rádioaktivity v minulosti a v 
súčasnosti 

 

 

- zaujal stanovisko v súvislosti s rádioaktívny 
žiarením 

Fyzikálne objekty 

malé a veľké, 

prostriedky na ich 

poznávanie. 

Lineárny rozmer 

od Slnečnej 

sústavy po jadro 

atómu. 

3 

-  mikroobjekty a megaobjekty a možnosť 
ich skúmania 

-  rozdiel medzi priamym a nepriamym 
pozorovaním objektu a meraním 

- spoznal  niektoré prostriedky na skúmanie 
vesmíru a objektov na úrovni atómu 
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Téma h Obsahový štandard Výkonový štandard 

Atóm. 
2 

- historické postavenie experimentov 
Thomsona, Millikana a Rutherforda 

- vysvetlil postavenie experimentov a teórií vo 
fyzikálnom výskume 

Štiepna reakcia a 

syntéza jadier.. 
3 

- jadrový reaktor a jeho význam pre 
energetiku 

- posúdil klady a zápory jadrovej elektrárne v 
porovnaní s inými zdrojmi elektrickej energie  

Základný a 

aplikovaný 

výskum vo fyzike. 

Aplikácie 

fyzikálnych 

poznatkov a 

postupov. 

5 

-  perspektíva energetických zdrojov 
-  úloha základného fyzikálneho výskumu 
-  od objavu polovodiča po informačnú 

spoločnosť 

- ocenil úlohu základného fyzikálneho výskumu 
- spoznal  ekonomickú návratnosť základného 

fyzikálneho výskumu 

Fyzikálna podstata 

informácie, 

analógový a 

digitálny signál, 

fyzikálna podstata 

uchovávania 

informácií. 

6 

- demonštrácia prenosu informácie na 
konkrétnych príkladoch (napríklad 
kniha, telefón, káblový internet, 
mobilný telefón) 

-  porovnanie rýchlosti, kvality a 
bezpečnosti prenosu vybraných kanálov 

- ocenil  úlohu aplikovaného výskumu, rýchlosti 
aplikácie nových poznatkov základného 
výskumu, konkurenciu a spoluprácu pri 
výskume 

-  ocenil úlohu štandardizácie a normalizácie 
v technike 

ASTROFYZIKA –  16 hodín 

Slnečná sústava. 3 
- planéty slnečnej sústavy 

- vznik slnečnej sústavy 
- charakterizoval slnečnú sústavu 

Základné údaje 

o hviezdach. 
3 

- vzdialenosť hviezd, hmotnosť hviezd, 

272spektrá hviezd 

 

Zdroje energie, 

stavba a vývoj 

hviezd. 

4 

- zdroje energie vo hviezdach 

- stavové diagramy hviezd 

- vývoj hviezd a záverečné štádia života 

hviezd 

 

Súhvezdia. 4 - vybrané súhvezdia 
- charakterizoval vybrané súhvezdia 

- pracoval z hviezdnou mapou 

Zhrnutie. 2   

 
Medzipredmetové vzťahy 

Matematika 

úprava algebraických výrazov, rovnice: lineárne, kvadratické, Pytagorova veta, goniometrické riešenie 

pravouhlého trojuholníka, rovinné a priestorové útvary,  funkcie 

Chémie 

Atóm, štiepna reakcie, syntéza jadier 

Biológia 

Oko 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

  

Pri každom hodnotení (písomného alebo ústneho prejavu) tematického celku používame všeobecné 

kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce) 

a v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

 

Tematické celky v predmete fyzika budú odučené s použitím učebných pomôcok a výučbových 

materiálov vytvorených v rámci projektu Moderná škola Kód ITMS 26110130272. Práca  

s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk.  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou aplikácia e-Beam Interact. 

Výučba fyziky prebieha v odbornej učebni fyziky. 

http://www.esf.edu.sk/
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Názov predmetu CHÉMIA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika  učebného predmetu  
 

   Učebný predmet chémia, ako súčasť vzdelávacej oblasti Človek a príroda, poskytuje žiakom 

vhodne vybranými poznatkami zo všeobecnej, anorganickej a organickej chémie didaktický 

systém poznatkov o chemických látkach a ich premenách. Obsah učiva tvoria predovšetkým  

poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v bežnom živote. Sú to 

najmä oblasti ako: chémia potravín a nápojov, kozmetika, liečivá, čistiace prostriedky 

a podobne. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj poznatky, ktoré umožňujú 

žiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu. 

Učivo sa skladá z poznatkov o všeobecnej chémii, periodickej sústave prvkov, chemickom 

názvosloví prvkov a zlúčenín, chemických zlúčeninách a ich chemickej väzbe,  endotermických 

a exoterických reakciách, základoch organickej chémie a biochémie a vzťahu chémie 

k metabolickému procesu živých organizmov. Žiaci si musia uvedomiť, že chémia a jej 

chemické procesy poskytujú ľuďom nielen nové poznatky, ktoré postupne využívajú, ale 

ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsobu života, výživu a rôzne biochemické výskumy. 

   Východisko pre poznatky o vlastnostiach anorganických a organických látok a ich premenách 

tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky o vzťahoch medzi štruktúrou a vlastnosťami látok 

a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto poznatky umožňujú v učebnom predmete 

chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové operácie a metódy vedeckého 

poznávania. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa 

vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia  a konania 

žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení 

problémových úloh teoretického aj praktického charakteru. 

   Chémia, ako predmet, ktorý rozširuje všeobecné vzdelanie žiakov, súčasne poskytuje základy 

nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie (chemické odbory, medicína, environmentálne vedy a pod.).   

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy 

budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  

v oblasti bezpečnej práce a manipulácie s chemickými látkami, aby tieto mohli využiť aj 

v občianskom živote, hlavne schopnosti poskytnúť prvú pomoc pri popálení kyselinami alebo 

zásadami, aby si uvedomili pozitívny a negatívny dopad chemických látok na zdravie a životné 

prostredie človeka.   

   Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme 

také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 

spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť 

žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 

záujmu v rámci učebného odboru. 

   Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu chémia 

proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania.      Výchovné 

a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 

predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno 

interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti 

využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou 

súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 
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prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych 

a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, 

ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových 

vzťahov. 
    
 

Ciele učebného predmetu 
 

   Cieľom vyučovacieho predmetu chémia   je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností 

a kompetencií o chemických látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať 

logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom 

vzdelávaní a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si 

chemické názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce s chemickými látkami.    

Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že 

chemické poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho 

praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na zemi.         

   Vo vyučovaní chémie majú žiaci získať predstavu o  stavbe látok a základných chemických, 

fyzikálno-chemických a biochemických dejoch. Dôraz sa kladie najmä na súvislosti s ostatnými 

prírodovednými predmetmi a na základný vplyv chemických dejov na životné prostredie. 

   Študenti sa majú naučiť pracovať so základnou odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť 

vyhľadávať odborné informácie v literatúre a informačných médiách, vhodne prezentovať 

odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych 

úloh rôznej zložitosti. Mali by chápať a vysvetliť vybrané javy a procesy prebiehajúce v prírode, 

v bežnom živote aj technickej praxi, vedieť používať  základné myšlienkové operácie a vedecké 

postupy na získavanie nových poznatkov (napr. pozorovanie, experiment), logicky spájať 

poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení problémových 

úloh.  

Každý žiak je vedený k tomu, aby : 

      - chápal vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok, 

      - rozumel základným typom chemických reakcií a poznal ich úlohu v prírode 

a v každodennom živote, 

- správne využíval matematické zručnosti pri základných chemických výpočtoch, 

- aplikoval teoretické vedomosti pri realizácii LC, ak bude možné ich realizovať, 

- pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru spolupracoval v skupine.  

 

 

 

 

V učebnom predmete chémia by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné kompetencie: 

 

a) k učeniu 

    plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

    hľadať a rozvíja účinné postupy vo svojom učení, 

    kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať  

a využívať pri svojom štúdiu. 

 

b) komunikačné schopnosti  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, 

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti, 

 urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek, 
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 spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

výsledky a ich využitie.  

 

c) riešenie problémov 

 analyzovať vybrané problémy, 

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh, 

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri 

riešení problémových úloh, 

 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh, 

 posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy, 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy, 

 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných 

predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh 

 

d) manuálne  

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

e) sociálne 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, 

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

 vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru, 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, 

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

   sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, 

 aby každý každému porozumel, 

   vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

   kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

   správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

   rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

   osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

   hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 spoznávať problémy v priebehu ich chemického vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie,   

experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 

  vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich chemickom   

vzdelávaní, 
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  hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť  k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli  k cieľu, 

  posudzovať riešenie daného chemického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 

alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému, 

  korigovať nesprávne riešenia problému, 

  používať osvojené metódy riešenia chemických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 

žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich chemického vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

  zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť   k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich chemického vzdelávania využívaním      

všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním chémie 

Poznávacia 

(kognitívna) 
Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne 

operácie. 

Tvoriť, prijať a 

spracovať 

informácie. 

Akceptovať skupinové 

rozhodnutia. 
Regulovať svoje správanie. 

Formulovať a riešiť 

problémy, používať 

stratégie riešenia. 

Vyhľadávať 

informácie. 
Kooperovať v skupine. 

Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické 

myslenie. 

Formulovať svoj 

názor a 

argumentovať. 

Tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a iných. 

 

Nájsť si vlastný štýl 

učenia  a vedieť sa 

učiť v skupine. 

 Diskutovať a viesť diskusiu o 

odbornom probléme. 
 

Myslieť tvorivo a 

uplatniť jeho 

výsledky 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 
Všeobecná a fyzikálna chémia Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia a pozorovanie 

Laboratórna práca 

Anorganická chémia Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia a pozorovanie 

Laboratórna práca 

Organická chémie Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia a pozorovanie 

Laboratórna práca 

Základy biochémie Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia a pozorovanie 

Laboratórna práca 

Tematické celky v predmete chémia budú odučené s použitím učebných pomôcok a výučbových 

materiálov vytvorených v rámci projektu  Moderná škola Kód ITMS projektu: 26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

 

Praktické cvičenia sú realizované v odborenej učebni chémie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú v 1. ročníku nasledovné učebné 

zdroje:  

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 
Všeobecná a fyzikálna 

chémia 

 

 

 

 

 

Anorganická chémia 

 

 

Organická chémia 

 

 

Analytická chémia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chémia pre 1., 2. ročník 

gymnázií 

Jiří Vacík, Pavel Petrovič, 

jana Šimová 

Chemické názvoslovie 

a základné chemické 

výpočty 

Štefan Poláček, Ján Puškár     

Chémia – základy 

chemického deja a jeho 

zákonitosti 

Peter Silný, Miroslav 

Prokša 

Prehľad chémie 1 

Peter Silný, Beáta 

Brestenská 

Zmaturuj z chémie 

Marika Benešová, Hana 

Satrapová 

Chémia I. v kocke 

Bohumír Kotlík, 

Květoslava Růžičková 

Zloženie a štruktúra 

anorganických látok pre 

gymnáziá 

Ľudmila Žúrková, Beáta 

Brestenská, Mária Vydrová 

Schválilo Ministerstvo 

školstva Slovenskej 

republiky dňa 27. 3. 2002 

pod číslom 802/2002-

42ISBN 80-08-02456-9 

Názvoslovie 

anorganických látok 

Emil Adamkovič, Anton 

Sirota 

Schválilo Ministerstvo 

školstva Slovenskej 

republiky dňa 14. 8. 2003 

pod číslom 7144/2003-92 

ISBN 80-10-00006 

Chemické reakcie a ich 

zákonitosti 

Peter Silný, Miroslav 

Prokša 

Schválilo Ministerstvo 

školstva Slovenskej 

republiky dňa 10. 6.2006 

pod číslom CD-2006-
10203/22562-1:092 
.ISBN 80-10-00765-X 

PC 

 

PSP 

 

Tabuľa 

 

Modely  

orbitálov 

 

Modely 

kryštálov 

 

Molekulové 

modely I, II, III 

- stavebnice 

 

Chemické 

tabuľky 

 

Laboratórne 

pomôcky 

 

Chemikálie 

 

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

 

Knižnica  

 

Ďalšia 

dostupná 

odborná 

literatúra 
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ROČNÍK: PRVÝ 

 
Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. „Obsahový štandard“ vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný  

vysvetliť. „Výkonový štandard“ uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti 

a aplikácie poznatkov predovšetkým  v spojitosti s bežným životom a postoje študentov.  

V prvom ročníku je rozšírená jedna hodina chémie v triede zameranej na informatiku. 

 

Rozpis učiva predmetu : CHÉMIA 

(s rozšíreným vyučovaním informatiky) 

3 hodiny týždenne, spolu 99 

hodín, z toho 1 hodina 

týždenne s delenou triedou 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia 

Pozorovanie a pokus 

v chémii, bezpečnosť 

práce 

 

14 Bezpečnosť práce v chemickom 

laboratóriu, základné laboratórne 

pomôcky, základné laboratórne 

operácie 

 poznal a dodržiaval pravidlá 

bezpečnosti práce v chemickom 

laboratóriu 

 poznal laboratórne pomôcky: 

skúmavka, kadička, destilačná banka, 

odmerná banka, miska, filtračný 

lievik, hodinové sklíčko, 

prachovnica, striekačka, oddeľovací 

lievik, odmerný valec, pipeta, 

chladič, stojan, držiak, svorka, 

filtračný kruh, chemické kliešte, 

chemická lyžička, teplomer, filtračný 

papier, trojnožka, azbestová sieťka, 

kahan  

 bol schopný naplánovať si pracovnú 

činnosť pri realizácii experimentov 

 zistil hmotnosť tuhej látky vážením 

  použil kadičku, odmerný valec a 

pipetu pri meraní objemu roztoku  

 pripravil roztok s daným 

hmotnostným zlomkom 

 uskutočnil filtráciu suspenzie (alebo 

zostavil filtračnú aparatúru, 

uskutočnil filtráciu) 

 oddelil rozpustenú látku z roztoku 

kryštalizáciou 

 urobil zápis o experimente pomocou 

textu, schém, náčrtu, tabuliek 

 
 

Sústavy látok  

 

10 Chémia, látka, chemicky čistá látka, 

prvok, zlúčenina, zmes (homogénna, 

heterogénna), sústava (otvorená, 

uzavretá, izolovaná), fáza, skupenstvo 

látky (tuhé, kvapalné, plynné, 

plazma), spôsoby oddeľovania zložiek 

zmesí (destilácia, filtrácia, 

kryštalizácia), atóm, prvok, zlúčenina, 

základné charakteristiky látok – Z, A, 

Ar, Mr, mu, n Mm, N, NA, Vm roztok,  

 vymenoval po tri príklady chemicky 

čistej látky a zmesi,  

 rozlíšil rovnorodé a rôznorodé zmesi 

pomocou ich charakteristických 

znakov 

 vyčlenil zo skupiny látok chemicky 

čisté látky a zmesi 

 vedel definovať pojmy chemická 

látka, prvok, zlúčenina, zmes,  

sústava, fáza, ich rozdelenie,  
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rozpúšťadlo, rozpustená látka,  pravé 

a nepravé roztoky, nasýtený roztok, 

rozpustnosť látky, hmotnostný 

zlomok, koncentrácia látkového 

množstva (ďalej iba koncentrácia), 

koloidné roztoky 

   spôsoby oddeľovania zložiek 

zmesi 

 Vyjadrila porovnalzákladnécharakte

ristiky látok (Z, A, Ar , Mr,mu, n, 

Mm, N, NA, Vm ), definoval pojmy 

nuklid, izotopy. 

 navrhol vhodný spôsob oddelenia 

zložiek zmesi (destilácia,   filtrácia, 

usadzovanie, kryštalizácia) 

 rozlíšil rozpustenú látku 

a rozpúšťadlo 

 klasifikoval roztoky podľa 

skupenstva 

 vymenoval po dva príklady 

roztokov rôznych skupenstiev 

 pripravil nasýtený roztok 

 napísal vzťah pre výpočet 

hmotnostného zlomku a vysvetliť 

symboly v zápise 

 vypočítal hmotnostný zlomok 

zložky v roztoku 

 vypočítal hmotnosť rozpustenej 

látky a hmotnosť rozpúšťadla, ak je 

daný hmotnostný zlomok roztoku 

a hmotnosť roztoku 

 vysvetlil význam údajov o zložení 

roztoku z hľadiska praktického 

použitia 

 vypočítal koncentráciu roztoku, ak 

je dané látkové množstvo a objem 

roztoku 

 poznal značku a jednotku 

koncentrácie roztoku 

 vedel charakterizovať koloidný 

roztok 

 vymenoval aspoň 3 príklady 

koloidných roztokov a ich význam 

 využil poznatky o príprave roztokov 

pri ich príprave v domácnostiach 

(napr.: pri zaváraní, pri príprave 

hnojív, zisťovaní zloženia čistiacich 

prostriedkov...)    

Štruktúra atómov a 

iónov 

 
 

10 Vývoj predstáv o zložení atómu 

a hmoty,  modely atómov, atóm, 

atómové jadro, protón, neutrón, 

nukleóny, protónové číslo, neutrónové 

číslo, nukleónové číslo, nuklidy, 

izotópy, rádionuklidy, elektrónový 

obal atómu, elektrón, orbitál, 

elektrónová vrstva, Heisenbergov 

princíp neurčitosti, de Broglieho 

predstava elektrónu, 

kvantovomechanický model atómu, 

kvantové čísla a ich význam, 

výstavbový princíp, Hundovo  

 opísal zloženie atómového jadra a 

atómového obalu 

 poznal znamienko náboja elektrónu 

a protónu 

 vedel porovnať hmotnostné pomery 

častíc  

 nakreslil schému jadra atómu 

s vyznačením elementárnych častíc, 

ktoré sa v ňom nachádzajú 

 určil počet elementárnych častíc 

(protónov, elektrónov, neutrónov) 

v atóme prvku na základe známej 

hodnoty A, N, Z 
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Počet 
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pravidlo, Pauliho princíp, valenčná 

vrstva, valenčné elektróny, 

elektrónová konfigurácia atómu, ión, 

anión, katión, ionizácia, ionizačná 

energia I, elektrónová afinita A 

 uviedol príklad izotopov (vodíka, 

kyslíka, uhlíka, uránu) 

 definoval kvantové čísla 

 poznal pravidlá zapĺňania orbitálov 

elektrónmi 

 vedel zapísať elektrónovú 

konfiguráciu atómov, iónov, 

konfiguráciu valenčných elektrónov 

úplným zápisom, skráteným 

zápisom, rámčekovým diagramom 

 definoval ionizačnú energiu 

a elektrónovú afinitu 

 mal základnú predstavu o vývoji 

názorov na stavbu hmoty a atómu 

 popísal Rutherfordov pokus 

 poznal Thompsonov, Rutherfordov, 

Bohrov a Sommerfeldov model, ich 

chyby a nedostatky 

 poznal princíp neurčitosti a duálny 

charakter elektrónu 

 vedel aplikovať zákonitosti 

výstavby elektrónového obalu 

 vedel rozpisovať kvantové čísla 

 chápal pojem orbitál (ako priestor 

s najväčšou pravdepodobnosťou 

výskytu elektrónu) 

 vymenoval a popísal typy orbitálov 

(s, p, d, f) 

 poznal maximálny počet elektrónov 

v orbitáloch s, p, d, a f, 

v jednotlivých vrstvách a odôvodnil 

ich maximálny počet 

 napísal schému vzniku katiónu 

alebo aniónu z atómu 

 vybral zo skupiny iónov katióny 

alebo anióny  
 poznal pojem rádioaktivita, 

rádioaktívne žiarenie    

Periodický systém 

prvkov 

 

6 Periodický zákon, periodický systém 

prvkov (PSP), periodická tabuľka 

prvkov (PTP), perióda, skupina, 

alkalické  kovy, halogény, vzácne 

plyny, elektronegativita, s-, p-, d-, f-

prvky, kovy, nekovy, polokovy, 

postavenie prvku v tabuľke 

a elektrónová konfigurácia,  

periodicita fyzikálnych a chemických 

vlastností atómov prvkov – ionizačná 

energia, atómové polomery, kovové 

vlastnosti, elektronegativita 

 

 poznal autora a znenie periodického 

zákona 

 v periodickej tabuľke prvkov určil 

polohu daného prvku použitím PTP 

 používal triviálne názvy skupín 

(alkalické kovy, halogény, vzácne 

plyny)  

 zaradil prvok podľa polohy v PTP do 

skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, 

nekov 

 vysvetlil vzťah medzi počtom 

valenčných elektrónov a polohou s a 

p prvkov v PTP 

 poznal príklady prvkov s nízkou 

a vysokou hodnotou 

elektronegativity 

zistil základné charakteristiky atómu  
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   z údajov v PTP (protónové číslo, 

elektronegativita, relatívna atómová 

hmotnosť) 

 na základe elektrónovej konfigurácie 

prvku určil jeho umiestnenie v PTP  

 z umiestnenia prvku v PTP určil 

protónové číslo prvku, jeho 

elektrónovú konfiguráciu a zaradenie 

medzi s, p, d, f prvky 

 vedel určiť zmeny chemických 

a fyzikálnych vlastností prvkov 

v závislosti od protónového čísla,  

 rast, klesanie ionizačnej energie, 

elektronegativity, atómového 

polomeru, kovových a nekovových 

vlastností atómov v periódach 

a skupinách 

 

 

Základy názvoslovia 

anorganických 

zlúčenín 

 

10 Oxidačné číslo, chemický prvok, 

značka chemického prvku,  chemická 

zlúčenina, chemický vzorec. 

 

 poznal a používal značky a slovenské 

názvy všetkých prvkov s výnimkou 

niektorých lantanoidov a aktinoidov 

 pomenoval a napísal vzorce látok: 

voda, peroxid vodíka, amoniak, 

sulfán, H2Se, H2Te halogenovodíky, 

HCN, HSCN, PH3, AsH3, karbid 

vápnika, SiH4, CH4, BH3, hydridy 

kovov, HN3, 

 určil oxidačné číslo atómov prvkov 

v akejkoľvek bežnej chemickej 

zlúčenine (napr.: H2O, NaCl, SO3, 

NaOH, HNO3, H2SO4, CaCO3, 

KMnO4 .....) 

 poznal vzorec a názov amónneho 

katiónu 

 používal pravidlá tvorenia vzorcov a 

názvov zlúčenín: oxidy, hydroxidy, 

halogenidy, sulfidy, selenidy, 

telúridy, kyanidy, rodanidy, hydridy, 

nitridy, azidy, bezkyslíkaté kyseliny, 

kyslíkaté kyseliny (predovšetkým 

dusíka, síry, uhlíka, chlóru, fosforu), 

izopolykyseliny, soli kyselín 

uvedených prvkov, soli kyslíkatých 

a bezkyslíkatých kyselín, 

hydrogensoli, hydráty a podvojné 

soli , zmiešané soli,  koordinačné 

zlúčeniny 

 vysvetlil kvalitatívny a kvantitatívny 

význam chemických vzorcov 
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celku 

Témy 

Počet 
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Chemická väzba 

a štruktúra látok 

 

12 Chemická väzba, príčiny vzniku 

chemickej väzby, 

kvantovomechanické teórie chemickej 

väzby, molekula, väzbový elektrónový 

pár, voľný elektrónový pár, 

kovalentná väzba, smerový charakter 

kovalentnej väzby, nepolárna väzba, 

polárna väzba, väzbovosť atómu, 

teória valenčných väzieb, σ a π väzba, 

jednoduchá väzba, násobná väzba 

(dvojitá, trojitá), lokalizované 

a delokalizované π väzby, teória 

hybridizácie,  elektrónová teória 

chemickej väzby, iónová väzba, 

kovová väzba,  dipolmoment, van der 

Waalsove sily, väzba vodíkovým 

mostíkom, koordinačná väzba, donor 

a akceptor,  kryštál, kryštalická látka  

 

 uviedol príklady molekúl, v ktorých 

sa nachádzajú jednoduché, dvojité 

alebo trojité väzby (H2, O2, N2),  

 určil typ chemickej väzby na základe 

rozdielu hodnôt elektronegativít 

atómov viažucich sa atómov prvkov 

 vysvetlil vznik kovalentnej väzby 

v molekule vodíka 

 poznal príčiny a dôsledky polarity 

väzby  

 určil počet  a druh atómov v 

jednoduchých molekulách 

 vysvetlil vznik iónovej väzby 

v zlúčenine NaCl  

 rozlíšil a poznal σ a π väzbu  

 vymenoval typické vlastnosti 

zlúčenín na základe typu väzby 

 zdôvodnil vodivosť kovov ako 

dôsledok kovovej väzby, vznik 

energetických pásov 

 poznal a zdôvodnil geometrické 

usporiadanie väzieb 

 vedel vysvetliť polaritu 

jednoduchých molekúl napr. CO, 

CO2, H2O, NH3, CH4, BeCl2, BF3 

 vedel určiť počet voľných 

a väzbových elektrónových párov 

v molekulách napr.  CO, CO2, H2O, 

NH3, CH4, BeCl2, BF3 

 popísal štruktúru diamantu a grafitu 

 poznal príčinu rozdielnych vlastností 

diamantu a grafitu  

 vymenoval tri príklady kryštalických 

látok (NaCl, K2SO4, CaCO3 

a podobne) 

 predpokladal vlastnosti látok na 

základe ich zloženia  a štruktúry 

 

Výpočty v chémii 

 

5 Relatívna atómová hmotnosť Ar(X), 

relatívna molekulová hmotnosť 

Mr(Y), látkové množstvo n, 

Avogadrova konštanta NA,
 

molárna 

(mólová)  hmotnosť Mm, 

stechiometrický vzorec   

 

 rozlíšil relatívnu atómovú hmotnosť 

Ar(X), relatívnu molekulovú 

hmotnosť Mr(Y) a molárnu 

hmotnosť Mm, 

 poznal význam Avogadrovej 

konštanty  

 určil molárnu hmotnosť zlúčeniny zo 

známych hodnôt molárnych 

hmotností prvkov  

 napísal vzťah pre výpočet látkového 

množstva )(

)(

AM

Am
n

m


  a vysvetliť 

symboly v zápise 

 vypočítal látkové množstvo látky, ak  
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    je zadaná hmotnosť a molárna 

hmotnosť látky 

 vypočítal hmotnosť látky, ak je 

zadané látkové množstvo a molárna 

hmotnosť látky 

 vypočítal hmotnosť reaktantu alebo 

produktu na základe zápisu 

chemickej rovnice reakcie, ak je daná 

hmotnosť produktu alebo reaktantu 

 vedel uplatniť vo výpočtoch vzťahy 

medzi základnými charakteristikami 

látok 

 vo výpočtoch vedel používať 

trojčlenku 

 

 

 

 

Chemické reakcie, 

chemické rovnice 

 

4 Chemická reakcia, reaktanty, 

produkty, aktivačná energia a jej 

vplyv na priebeh reakcie, aktivovaný 

komplex, katalýza, zrážky a ich 

účinnosť, schéma chemickej reakcie, 

chemická rovnica, zákon zachovania 

hmotnosti v chemických reakciách, 

stechiometrický koeficient, syntéza, 

analýza, substitúcia, konverzia  

 

 poznal príklady chemických 

a fyzikálnych zmien 

 rozlíšil schému a rovnicu chemickej 

reakcie 

 vedel graficky znázorniť priebeh 

katalyzovanej a nekatalyzovanej 

reakcie 

 graficky vyznačil aktivačnú energiu, 

energiu aktivovaného komplexu 

 zapísal rovnicu reakcie na základe 

slovného popisu chemickej reakcie 

 uviedol príklad reakcie syntézy, 

analýzy, substitúcie, podvojnej 

zámeny alebo zaradiť reakciu medzi 

uvedené 

 upravil chemickú reakciu 

 poznal zákon zachovania hmotnosti 

pri chemických reakciách 

 poznal kvalitatívno-kvantitatívny 

význam chemickej rovnice 

 vysvetlil význam stechiometrických 

koeficientov v chemickej rovnici 

 napísal jednoduché chemické 

schémy typu  A + B → AB;    AB → 

A + B 

 doplnil stechiometrické koeficienty 

v chemických schémach typu   A + B 

→ AB; AB → A + B 
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Energetické zmeny pri 

chemických reakciách 

 

3 Exotermická reakcia, endotermická 

reakcia, entalpia, reakčné teplo, 

termochemická rovnica, 

1. termochemický zákon,  

2. termochemický zákon, výpočet 

reakčného tepla, jednoduchých reakcií  

 

 vysvetlil rozdiely v zápise chemickej 

rovnice a termochemickej rovnice 

 zapísal termochemickou rovnicou 

priebeh chemickej reakcie, ak sú 

zadané reaktanty, produkty, 

stechiometrické koeficienty, 

skupenské stavy reagujúcich látok 

a hodnota reakčného tepla 

 klasifikoval chemické reakcie na 

základe rôznych zápisov 

termochemickej rovnice na 

exotermické a endotermické  

 určil hodnotu reakčného tepla spätnej 

reakcie na základe hodnoty 

reakčného tepla priamej reakcie na 

základe 1. termochemického zákona  

 vymenoval po dva príklady 

exotermickej a endotermickej reakcie 

z každodenného života 

 bezpečne pracoval s horľavými 

látkami 

 poznal pojem aktivačná energia 

 poznal pojem katalyzátor, katalýza 

 vedel popísať pôsobenie katalyzátora 

 vedel graficky znázorniť priebeh 

chemických reakcií a vysvetliť 

priebeh 

 na základe údajov vypočítal entalpiu 

 

Rýchlosť chemických 

reakcií 

 
 

3 Chemická kinetika, rýchlosť 

chemickej reakcie, faktory 

ovplyvňujúce rýchlosť chemických 

reakcií (koncentrácia reaktantov, 

teplota, veľkosť povrchu tuhých látok, 

vzájomná reaktívnosť), vzťahy pre 

rýchlosť chemickej reakcie 

 

 definoval rýchlosť chemickej reakcie 

ako zmenu koncentrácie reaktantov 

alebo produktov za časový interval 

 vymenoval faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemických reakcií 

a zdôvodniť ich vplyv na rýchlosť 

(koncentrácia, teplota, katalyzátor, 

veľkosť povrchu tuhých látok) 

 zo zadaných údajov zmien 

koncentrácie reaktantov alebo 

produktov za časovú jednotku 

vypočítal rýchlosť chemickej reakcie 

 z grafického vyjadrenia závislosti 

koncentrácie látky od času vypočítal 

rýchlosť chemickej reakcie 

 poznal ako ovplyvní 

zvýšenie/zníženie teploty rýchlosť 

chemickej reakcie  

 poznal ako ovplyvní 

zvýšenie/zníženie koncentrácie 

reaktantov rýchlosť chemickej 

reakcie  

 poznal ako  a prečo ovplyvní 
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    rýchlosť chemickej reakcie pridanie 

katalyzátora,   

 vymenoval príklad katalyzátora 

z každodenného života  (napr. 

enzýmy) 

 vysvetlil, prečo je dôležité poznať 

rýchlosť priebehu chemických 

reakcií a možnosti ich ovplyvňovania 

 povedal príklad z každodenného 

života, kde sa používa 

ovplyvňovanie rýchlosti chemickej 

reakcie niektorým z uvedených 

faktorov 

Chemická rovnováha 

 

4 Chemická rovnováha, príčina vzniku 

rovnovážneho stavu, rovnovážna 

koncentrácia látok, rovnovážna 

konštanta, faktory ovplyvňujúce 

chemickú rovnováhu (koncentrácia, 

teplota, tlak)  

 

 vysvetlil, čo je chemická rovnováha 

a rovnovážna koncentrácia 

 vysvetlil význam hodnoty 

rovnovážnej konštanty  

 napísal vzťah pre výpočet 

rovnovážnych konštánt daných 

reakcií 

 vymenoval faktory ovplyvňujúce 

chemickú rovnováhu (koncentrácia 

látok, teplota, tlak) 

 poznal  a vysvetlil ako ovplyvní 

rovnovážny stav sústavy pridanie 

reaktantu  

 odobratie produktu 

 poznal a vysvetlil ako ovplyvní 

rovnovážny stav sústavy zvýšenie 

alebo zníženie teploty, tlaku 

 poznal a vysvetlil vplyv katalyzátora 

na chemickú rovnováhu  

 

Protolytické reakcie 

 

7 Arheniova a Brőnstedova teória 

kyselín a zásad, Brönstedova kyselina, 

Brönstedova zásada, protolytická 

reakcia, konjugovaný pár, amfotérne 

látky (amfolyty), disociačná 

konštanta, sila kyselín, silná a slabá 

kyselina, silná a slabá zásada, 

autoprotolýza vody, ionový súčin 

vody, pH, stupnica pH, kyslý, 

neutrálny a zásaditý roztok, výpočet 

pH silných a slabých kyselín a zásad, 

rovnováha v protolytických reakciách,  

neutralizácia, soľ, indikátor, hydrolýza 

solí 

 

 poznal Arheniovu a Brőnstedovu 

teóriu kyselín a zásad 

 poznal, vedel napísať disociačnú 

konštantu a vysvetliť jej význam 

 zo známej číselnej hodnoty 

disociačnej konštanty kyseliny 

zaradil kyselinu medzi silné, stredne 

silné, slabé 

 odvodil vzťah pre rovnovážnu 

konštantu autoprotolýzy vody – 

iónový súčin vody KV 

 vedel odvodiť vzťahy pre výpočet 

pH silných kyselín a zásad 

 vedel vypočítať pH silných a slabých 

kyselín s danou koncentráciou 

 vedel popísať rovnováhu 

v protolytických reakciách 

 poznal príklady silných kyselín 

(napr. HCl, HNO3, H2SO4) a slabých 

kyselín (napr. H2CO3) 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia 

  Prierezová téma Enviromentálna 

výchova : Kyseliny a zásady- kyslé 

dažde a ich dopad na životné 

prostredie, vplyv silných kyselín 

a zásad na ľudský organizmus, 

praktický význam neutralizácie pri 

poskytovaní prvej pomoci 

 

Cieľ:   Vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave 

životného prostredia 

a komunikovať o nich, 

racionálne ich obhajovať 

a zdôvodňovať svoje názory 

a stanoviská. Využívať 

informačné a komunikačné 

technológie a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní 

informácií. 

 

 

 

 poznal príklady silných zásad (napr. 

NaOH, KOH, Ca(OH)2) a slabých 

zásad (napr. amoniak) 

 napísal chemickú rovnicu 

autoprotolýzy vody a vyznačiť 

oxóniový katión a hydroxidový 

anión  

 poznal stupnicu pH, jej  význam 

a použitie  

 vymedzil hodnoty pH, pre ktoré je 

vodný roztok kyslý, neutrálny 

a zásaditý 

 rozdelil roztoky na kyslé, neutrálne 

a zásadité podľa danej hodnoty pH 

 určil pomocou indikátora pH 

roztoku 

 aplikoval význam indikátorov 

v bežnom živote 

 poznal vplyv silných kyselín a zásad 

na ľudský organizmus 

 napísal chemickú rovnicu 

neutralizácie 

 poznal príklad praktického využitia 

neutralizácie (napr. pri poskytnutí 

prvej pomoci) 

 poznal aspoň tri rôzne spôsoby 

prípravy solí 

 definoval hydrolýzu solí 

 vedel určiť pH vodných roztokov 

solí (pH < 7, pH = 7, pH > 7 ) 

NaNO3, NH4Cl, K2S, CH3COONH4, 

NaCl, KCN, NaNO2 

Redoxné reakcie 5 Redoxné reakcie, oxidačné číslo, 

redukcia, oxidácia, redoxné reakcie, 

čiastková reakcia, redukovadlo, 

oxidovadlo, rovnováha v redoxných 

reakciách, elektrochemický rad 

napätia kovov, galvanický článok, 

elektrolýza 

 určoval oxidačné čísla atómov 

prvkov v daných redoxných 

reakciách 

 vyznačil v chemickej rovnici atómy 

prvkov, ktorých oxidačné čísla sa 

v priebehu chemickej reakcie zmenili 

 vedel určiť stechiometrické 

koeficienty v redoxnej rovnici 

 vysvetlil na príklade oxidáciu 

a redukciu látky 

 zapísal čiastkové reakcie oxidácie 

a redukcie 

 chápal význam pojmov redukovadlo 

a oxidovadlo 

 vymenoval po dva príklady látok, 

ktoré pôsobia ako oxidovadlá alebo 

redukovadlá 

 vedel zaradiť daný prvok alebo 

zlúčeninu medzi oxidovadlo alebo 

redukovadlo 

 na základe usporiadania prvkov 

v rade napätia kovov Na, Mg, Al, Zn,  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia 

    Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au rozdelil kovy 

na ušľachtilé a neušľachtilé 

 zaradil kovy medzi ušľachtilé 

a neušľachtilé 

 poznal princíp priebehu elektrolýzy 

roztokov a tavenín  

 poznal chemické rovnice dejov 

prebiehajúcich na elektródach 

  poznal priemyselné využitie 

elektrolýzy 

 poznal podstatu korózie kovov 

a spôsob ochrany kovov proti nej 

 poznal použitie galvanických 

článkov a akumulátorov 

v každodennom živote  

 vedel akú úlohu má oxidácia 

v ľudskom organizme 

 poznal príklady redoxných reakcií 

prebiehajúcich v prírode 

Zrážacie reakcie 3 Zrážacia reakcia, zrazenina, iónový 

zápis chemickej reakcie, rovnováha 

v zrážacích reakciách, súčin 

rozpustnosti 

 vedel charakterizovať zrazeninu 

 vedel zapísať vznik zrazeniny 

iónovým zápisom 

 vedel charakterizovať KS (súčin 

rozpustnosti) 

 zápisom vedel vyjadriť rovnováhu 

medzi zrazeninou a jej iónmi 

v nasýtenom roztoku a napísať vzťah 

pre výpočet KS  

● na základe hodnôt KS pri danej 

teplote vedel určiť najmenej 

a najviac rozpustnú látku 

 

Komplexotvorné 

reakcie 

 

3 Komplexotvorná reakcia, komplexná 

(koordinačná)   zlúčenina, komplexná 

častica, centrálny atóm, ligand, 

koordinačné číslo, rovnováha 

v komplexotvorných reakciách, 

využitie komplexotvorných reakcií 

 vedel charakterizovať komplexnú 

reakciu, zlúčeninu 

 charakterizoval komplexnú časticu,  

ligand, centrálny atóm 

 vedel zapísať komplexnú časticu 

 vedel pomenovať komplexnú časticu 

  poznal význam konštanty stability 

komplexu a jej závislosti od teploty 

 vedel uviesť význam aspoň jednej 

komplexnej zlúčeniny 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : CHÉMIA 

2 hodiny týždenne, spolu 66 

hodín, z toho 1 hodina 

týždenne s delenou triedou 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia 

Pozorovanie a pokus 

v chémii, bezpečnosť 

práce 

 

10 Bezpečnosť práce v chemickom 

laboratóriu, základné laboratórne 

pomôcky, základné laboratórne 

operácie 

 
 

 poznal a dodržiaval pravidlá 

bezpečnosti práce v chemickom 

laboratóriu 

 poznal laboratórne pomôcky: 

skúmavka, kadička, destilačná banka, 

odmerná banka, miska, filtračný 

lievik, hodinové sklíčko, 

prachovnica, striekačka, oddeľovací 

lievik, odmerný valec, pipeta, 

chladič, stojan, držiak, svorka, 

filtračný kruh, chemické kliešte, 

chemická lyžička, teplomer, filtračný 

papier, trojnožka, sieťka 

s keramickou vložkou, kahan  

 bol schopný naplánovať si pracovnú 

činnosť pri realizácii experimentov 

 zistil hmotnosť tuhej látky vážením 

  použil kadičku, odmerný valec a 

pipetu pri meraní objemu roztoku  

 pripravil roztok s daným 

hmotnostným zlomkom 

 uskutočnil filtráciu suspenzie (alebo 

zostavil filtračnú aparatúru, 

uskutočnil filtráciu) 

 oddelil rozpustenú látku z roztoku 

kryštalizáciou 

 urobil zápis o experimente pomocou 

textu, schém, náčrtu, tabuliek 

 
 

Sústavy látok  

 

9 Chémia, látka, chemicky čistá látka, 

prvok, zlúčenina, zmes (homogénna, 

heterogénna), sústava (otvorená, 

uzavretá, izolovaná), fáza, skupenstvo 

látky (tuhé, kvapalné, plynné, 

plazma), spôsoby oddeľovania zložiek 

zmesí (destilácia, filtrácia, 

kryštalizácia), atóm, prvok, zlúčenina, 

základné charakteristiky látok – Z, A, 

Ar, Mr, mu, n Mm, N, NA, Vm roztok, 

rozpúšťadlo, rozpustená látka,  pravé 

a nepravé roztoky, nasýtený roztok, 

rozpustnosť látky, hmotnostný 

zlomok, koncentrácia látkového 

množstva (ďalej iba koncentrácia), 

koloidné roztoky  

 

 vymenoval po tri príklady chemicky 

čistej látky a zmesi,  

 rozlíšil rovnorodé a rôznorodé zmesi 

pomocou ich charakteristických 

znakov 

 vyčlenil zo skupiny látok chemicky 

čisté látky a zmesi 

 vedel definovať pojmy chemická 

látka, prvok, zlúčenina, zmes,  

sústava, fáza, ich rozdelenie, spôsoby 

oddeľovania zložiek zmesi 

 vyjadrila porovnal 

základnécharakteristiky látok (Z, A, 

Ar , Mr,mu, n, Mm, N, NA, Vm ), 

definoval pojmy nuklid, izotopy. 

 navrhol vhodný spôsob oddelenia 

zložiek zmesi (destilácia,   filtrácia, 

usadzovanie, kryštalizácia) 

 rozlíšil rozpustenú látku  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia      

 
 

  a rozpúšťadlo 

 klasifikoval roztoky podľa 

skupenstva 

 vymenoval po dva príklady roztokov 

rôznych skupenstiev 

 pripravil nasýtený roztok 

 napísal vzťah pre výpočet 

hmotnostného zlomku a vysvetliť 

symboly v zápise 

 vypočítal hmotnostný zlomok zložky 

v roztoku 

 vypočítal hmotnosť rozpustenej látky 

a hmotnosť rozpúšťadla, ak je daný 

hmotnostný zlomok roztoku 

a hmotnosť roztoku 

 vysvetlil význam údajov o zložení 

roztoku z hľadiska praktického 

použitia 

 vypočítal koncentráciu roztoku, ak je 

dané látkové množstvo a objem 

roztoku 

 poznal značku a jednotku 

koncentrácie roztoku 

 využil poznatky o príprave roztokov 

pri ich príprave v domácnostiach 

(napr.: pri zaváraní, pri príprave 

hnojív, zisťovaní zloženia čistiacich 

prostriedkov...) 

Štruktúra atómov a 

iónov 

 
 

7 Atóm, atómové jadro, protón, neutrón, 

nukleóny, protónové číslo, neutrónové 

číslo, nukleónové číslo, nuklidy, 

izotópy, rádionuklidy, elektrónový 

obal atómu, elektrón, orbitál, 

elektrónová vrstva, valenčná vrstva, 

valenčné elektróny, elektrónová 

konfigurácia atómu, ión, anión, 

katión, ionizácia, ionizačná energia I, 

elektrónová afinita A  

 

 opísal zloženie atómového jadra a 

atómového obalu 

 poznal znamienko náboja elektrónu 

a protónu 

 nakreslil schému jadra atómu 

s vyznačením elementárnych častíc, 

ktoré sa v ňom nachádzajú 

 určil počet elementárnych častíc 

(protónov, elektrónov, neutrónov) 

v atóme prvku na základe známej 

hodnoty A, N, Z 

 uviedol príklad izotopov (vodíka, 

kyslíka, uhlíka, uránu) 

 definoval ionizačnú energiu 

a elektrónovú afinitu 

 chápal pojem orbitál (ako priestor 

s najväčšou pravdepodobnosťou 

výskytu elektrónu) 

 vymenoval a popísal typy orbitálov 

(s, p, d, f) 

 poznal maximálny počet elektrónov 

v orbitáloch s, p, d, a  f, 

v jednotlivých vrstvách napísať 

schému vzniku katiónu alebo aniónu 

z atómu 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia 

 
 

  vybral zo skupiny iónov katióny 

alebo anióny  

Periodický systém 

prvkov 

 

4 Periodický zákon, periodický systém 

prvkov (PSP), periodická tabuľka 

prvkov (PTP), perióda, skupina, 

alkalické  kovy, halogény, vzácne 

plyny, elektronegativita, s-, p-, d-, f-

prvky, kovy, nekovy, polokovy,  

elektronegativita 

 

 poznal autora a znenie periodického 

zákona 

 v periodickej tabuľke prvkov určil 

polohu daného prvku použitím PTP 

 používal triviálne názvy skupín 

(alkalické kovy, halogény, vzácne 

plyny)  

 zaradil prvok podľa polohy v PTP do 

skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, 

nekov 

 vysvetlil vzťah medzi počtom 

valenčných elektrónov a polohou s a 

p prvkov v PTP 

 poznal príklady prvkov s nízkou 

a vysokou hodnotou 

elektronegativity 

 zistil základné charakteristiky atómu 

z údajov v PTP (protónové číslo, 

elektronegativita, relatívna atómová 

hmotnosť) 

 z umiestnenia prvku v PTP určil 

protónové číslo prvku, zaradenie 

medzi s, p, d, f prvky 

Základy názvoslovia 

anorganických 

zlúčenín 

 

7 Oxidačné číslo, chemický prvok, 

značka chemického prvku,  chemická 

zlúčenina, chemický vzorec. 

 
  
 

 poznal a používal značky a slovenské 

názvy všetkých s-  a p- prvkov 

a vybraných d- prvkov (Fe, Cu, Zn, 

Ag, Au, Mn, Cr, Co, Ni, Hg, Pt)  

 pomenoval a napísal vzorce látok: 

voda, peroxid vodíka, amoniak, 

sulfán, H2Se, H2Te halogenovodíky, 

HCN, HSCN, PH3, AsH3, karbid 

vápnika, SiH4, CH4, BH3, hydridy 

kovov, HN3, 

 určil oxidačné číslo atómov prvkov 

v akejkoľvek bežnej chemickej 

zlúčenine (napr.: H2O, NaCl, SO3, 

NaOH, HNO3, H2SO4, CaCO3, 

KMnO4 .....) 

 poznal vzorec a názov amónneho 

katiónu 

 používal pravidlá tvorenia vzorcov a 

názvov zlúčenín: oxidy, hydroxidy, 

halogenidy, sulfidy,  bezkyslíkaté 

kyseliny, kyslíkaté kyseliny 

(predovšetkým dusíka, síry, uhlíka, 

chlóru, fosforu), soli kyselín 

uvedených prvkov, soli kyslíkatých 

a bezkyslíkatých kyselín, 

hydrogensoli, hydráty soliv 

 vysvetlil kvalitatívny a kvantitatívny 

význam chemických vzorcov 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia 

Chemická väzba 

a štruktúra látok 

 

6 Chemická väzba, molekula, väzbový 

elektrónový pár, voľný elektrónový 

pár, kovalentná väzba, nepolárna 

väzba, polárna väzba, iónová väzba, 

vodíková väzba, jednoduchá väzba, 

násobná väzba (dvojitá, trojitá), 

kovová väzba, kryštál, kryštalická 

látka  

 
 

 uviedol príklady molekúl, v ktorých 

sa nachádzajú jednoduché, dvojité 

alebo trojité väzby (H2, O2, N2),  

 určil typ chemickej väzby na základe 

rozdielu hodnôt elektronegativít 

atómov viažucich sa atómov prvkov 

 vysvetlil vznik kovalentnej väzby 

v molekule vodíka 

 určil počet  a druh atómov v 

jednoduchých molekulách 

 vysvetlil vznik iónovej väzby 

v zlúčenine NaCl  

 vymenoval typické vlastnosti 

zlúčenín na základe typu väzby 

 poznal príčinu rozdielnych vlastností 

diamantu a grafitu  

 vymenoval tri príklady kryštalických 

látok (NaCl, K2SO4, CaCO3 

a podobne) 

 predpokladal vlastnosti látok na 

základe ich zloženia  a štruktúry 

 

Výpočty v chémii 

 

5 Relatívna atómová hmotnosť Ar(X), 

relatívna molekulová hmotnosť 

Mr(Y), látkové množstvo n, 

Avogadrova konštanta NA,
 

molárna 

(mólová)  hmotnosť Mm, 

stechiometrický vzorec   

 
 

 rozlíšil relatívnu atómovú hmotnosť 

Ar(X), relatívnu molekulovú 

hmotnosť Mr(Y) a molárnu 

hmotnosť Mm, 

 poznal význam Avogadrovej 

konštanty  

 určil molárnu hmotnosť zlúčeniny zo 

známych hodnôt molárnych 

hmotností prvkov  

 napísal vzťah pre výpočet látkového 

množstva )(

)(

AM

Am
n

m


  a vysvetliť 

symboly v zápise 

 vypočítal látkové množstvo látky, ak 

je zadaná hmotnosť a molárna 

hmotnosť látky 

 vypočítal hmotnosť látky, ak je 

zadané látkové množstvo a molárna 

hmotnosť látky 

 vypočítal hmotnosť reaktantu alebo 

produktu na základe zápisu 

chemickej rovnice reakcie, ak je daná 

hmotnosť produktu alebo reaktantu 

 vedel uplatniť vo výpočtoch vzťahy 

medzi základnými charakteristikami 

látok 

 vo výpočtoch vedel používať 

trojčlenku 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia 

Chemické reakcie, 

chemické rovnice 

 

2 Chemická reakcia, reaktanty, 

produkty, schéma chemickej reakcie, 

chemická rovnica, zákon zachovania 

hmotnosti v chemických reakciách, 

stechiometrický koeficient, syntéza, 

analýza, substitúcia, konverzia  

 
 

 poznal príklady chemických 

a fyzikálnych zmien 

 rozlíšil schému a rovnicu chemickej 

reakcie 

 zapísal rovnicu reakcie na základe 

slovného popisu chemickej reakcie 

 uviedol príklad reakcie syntézy, 

analýzy, substitúcie, podvojnej 

zámeny alebo zaradiť reakciu medzi 

uvedené 

 upravil chemickú reakciu 

 poznal zákon zachovania hmotnosti 

pri chemických reakciách 

 poznal kvalitatívno-kvantitatívny 

význam chemickej rovnice 

 vysvetlil význam stechiometrických 

koeficientov v chemickej rovnici 

 napísal jednoduché chemické 

schémy typu  A + B → AB;    AB → 

A + B 

 doplnil stechiometrické koeficienty 

v chemických schémach typu   A + B 

→ AB; AB → A + B 

  

 

Energetické zmeny pri 

chemických reakciách 

 

2 Exotermická reakcia, endotermická 

reakcia, entalpia, reakčné teplo, 

termochemická rovnica, 

1. termochemický zákon  

 
 

 vysvetlil rozdiely v zápise chemickej 

rovnice a termochemickej rovnice 

 zapísal termochemickou rovnicou 

priebeh chemickej reakcie, ak sú 

zadané reaktanty, produkty, 

stechiometrické koeficienty, 

skupenské stavy reagujúcich látok 

a hodnota reakčného tepla 

 klasifikoval chemické reakcie na 

základe rôznych zápisov 

termochemickej rovnice na 

exotermické a endotermické  

 určil hodnotu reakčného tepla spätnej 

reakcie na základe hodnoty 

reakčného tepla priamej reakcie na 

základe 1. termochemického zákona  

 vymenoval po dva príklady 

exotermickej a endotermickej reakcie 

z každodenného života 

 bezpečne pracoval s horľavými 

látkami 

 

Rýchlosť chemických 

reakcií 

 
 

2 Chemická kinetika, rýchlosť 

chemickej reakcie, faktory 

ovplyvňujúce rýchlosť chemických 

reakcií (koncentrácia reaktantov, 

teplota, veľkosť povrchu tuhých látok) 

 
 

 definoval rýchlosť chemickej reakcie 

ako zmenu koncentrácie reaktantov 

alebo produktov za časový interval 

 vymenoval faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemických reakcií 

(koncentrácia, teplota, katalyzátor, 

veľkosť povrchu tuhých látok) 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia 

 
 

  poznal ako ovplyvní 

zvýšenie/zníženie teploty rýchlosť 

chemickej reakcie  

 poznal ako ovplyvní 

zvýšenie/zníženie koncentrácie 

reaktantov rýchlosť chemickej 

reakcie  

 poznal ako  ovplyvní rýchlosť 

chemickej reakcie pridanie 

katalyzátora  

 vymenoval príklad katalyzátora 

z každodenného života  (napr. 

enzýmy) 

 vysvetlil, prečo je dôležité poznať 

rýchlosť priebehu chemických 

reakcií a možnosti ich ovplyvňovania 

 povedal príklad z každodenného 

života, kde sa používa 

ovplyvňovanie rýchlosti chemickej 

reakcie niektorým z uvedených 

faktorov 

 
 

Chemická rovnováha 

 

2 Chemická rovnováha, rovnovážna 

koncentrácia látok, rovnovážna 

konštanta, faktory ovplyvňujúce 

chemickú rovnováhu (koncentrácia, 

teplota, tlak)  

 
 

 vysvetlil, čo je chemická rovnováha 

a rovnovážna koncentrácia 

 vysvetlil význam hodnoty 

rovnovážnej konštanty  

 napísal vzťah pre výpočet 

rovnovážnych konštánt daných 

reakcií 

 vymenoval faktory ovplyvňujúce 

chemickú rovnováhu (koncentrácia 

látok, teplota, tlak) 

 poznal  ako ovplyvní rovnovážny 

stav sústavy pridanie reaktantu, 

odobratie produktu 

 poznal vplyv katalyzátora na 

chemickú rovnováhu  

 

Protolytické reakcie 

 

5 Brönstedova kyselina, Brönstedova 

zásada, protolytická reakcia, 

konjugovaný pár, amfotérne látky 

(amfolyty), sila kyselín, silná a slabá 

kyselina, silná a slabá zásada, 

autoprotolýza vody, ionový súčin 

vody, pH, stupnica pH, kyslý, 

neutrálny a zásaditý roztok,  

neutralizácia, soľ, indikátor, hydrolýza 

solí 

 
 

 poznal Brőnstedovu teóriu kyselín 

a zásad 

 poznal príklady silných kyselín 

(napr. HCl, HNO3, H2SO4) a slabých 

kyselín (napr. H2CO3) 

 poznal príklady silných zásad (napr. 

NaOH, KOH, Ca(OH)2) a slabých 

zásad (napr. amoniak) 

 napísal chemickú rovnicu 

autoprotolýzy vody a vyznačiť 

oxóniový katión a hydroxidový anión  

 poznal stupnicu pH, jej  význam 

a použitie  

 vymedzil hodnoty pH, pre ktoré je  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia 

 
 

Prierezová téma Enviromentálna 

výchova : Kyseliny a zásady- kyslé 

dažde a ich dopad na životné 

prostredie, vplyv silných kyselín 

a zásad na ľudský organizmus, 

praktický význam neutralizácie pri 

poskytovaní prvej pomoci 

 vodný roztok kyslý, neutrálny 

a zásaditý 

 rozdelil roztoky na kyslé, neutrálne 

a zásadité podľa danej hodnoty pH 

 určil pomocou indikátora pH roztoku 

 aplikoval význam indikátorov 

v bežnom živote 

 poznal vplyv silných kyselín a zásad 

na ľudský organizmus 

 napísal chemickú rovnicu 

neutralizácie 

 poznal príklad praktického využitia 

neutralizácie (napr. pri poskytnutí 

prvej pomoci) 

 poznal aspoň tri rôzne spôsoby 

prípravy solí 

 poznal príklady konkrétnych solí, 

ktoré hydrolyzujú za vzniku kyslého, 

neutrálneho a zásaditého roztoku 

(NaNO3, NH4Cl,  CH3COONH4, 

NaCl, NaNO2 ) 

 dodržiaval zásady bezpečnosti práce 

s kyselinami a zásadami 

Redoxné reakcie 3 Oxidačné číslo, redukcia, oxidácia, 

redoxné reakcie, čiastková reakcia, 

redukovadlo, oxidovadlo, 

elektrochemický rad napätia kovov, 

galvanický článok, elektrolýza 

 
 

 určoval oxidačné čísla atómov 

prvkov v daných redoxných 

reakciách 

 vyznačil v chemickej rovnici atómy 

prvkov, ktorých oxidačné čísla sa 

v priebehu chemickej reakcie zmenili 

 vedel určiť stechiometrické 

koeficienty v redoxnej rovnici 

 vysvetlil na príklade oxidáciu 

a redukciu látky 

 zapísal čiastkové reakcie oxidácie 

a redukcie 

 chápal význam pojmov redukovadlo 

a oxidovadlo 

 vymenoval po dva príklady látok, 

ktoré pôsobia ako oxidovadlá alebo 

redukovadlá 

 vedel zaradiť daný prvok alebo 

zlúčeninu medzi oxidovadlo alebo 

redukovadlo 

 na základe usporiadania prvkov 

v rade napätia kovov Na, Mg, Al, Zn, 

Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au rozdelil kovy 

na ušľachtilé a neušľachtilé 

 zaradil kovy medzi ušľachtilé 

a neušľachtilé 

 poznal princíp priebehu elektrolýzy 

roztokov a tavenín  

 poznal priemyselné využitie 

elektrolýzy 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná a fyzikálna chémia 

 
 

  poznal podstatu korózie kovov 

a spôsob ochrany kovov proti nej 

 poznal použitie galvanických 

článkov a akumulátorov 

v každodennom živote  

 vedel akú úlohu má oxidácia 

v ľudskom organizme 

 poznal príklady redoxných reakcií 

prebiehajúcich v prírode 

 

Zrážacie reakcie 2 Zrážacia reakcia, zrazenina, iónový 

zápis chemickej reakcie 

 
 

 vedel charakterizovať zrazeninu 

 poznal iónový zápis zrážacej reakcie 

 vedel vymenovať príklady zrážacích 

reakcií  

 poznal príklady využitia zrážacích 

reakcií v praxi  

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Slovenský jazyk a literatúra – spisovné vyjadrovanie pri prezentácii získaných poznatkov 

Matematika – výpočty z chemických vzorcov a rovníc 

Fyzika – fyzikálne vlastnosti prvkov a zlúčenín, elektrolýza, molekulová fyzika 

Geografia – výskyt prvkov a ich zlúčenín v prírode 

Biológia – zloženie živej a neživej prírody, deje prebiehajúce v živých sústavách, ochrana  

zdravia, fyziologické roztoky 

Informatika – komunikácia prostredníctvom IKT (získavanie informácií a ich využitie v praxi) 

Umenia a kultúra - zásady správania 

Dejepis – dejiny staroveku 

Občianska náuka – využitie poznatkov o chemických reakciách v ekonomike 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústna odpoveď 

Ústne odpovede                                                         Didaktický test 

Písomné skúšanie                                                      Neštandardizovaný didaktický test 

                                                                                  Praktické cvičenia 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri hodnotení sa používajú  kritériá a klasifikácia uvedené v tomto školskom vzdelávacom 

programe. Hodnotenie sa realizuje v súlade s Metodickým pokynom 4.8/2009-R zo 14. mája 

2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu 10/2009-R 

z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11/2009-R z 25.augusta 2009 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  
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Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci. 
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ROČNÍK: DRUHÝ  

Rozpis učiva predmetu : CHÉMIA 

(s rozšíreným vyučovaním informatiky) 

3 hodiny týždenne, spolu 99 

hodín, z toho 1 hodina 

týždenne s delenou triedou 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

Umiestnenie prvkov 

v PSP, zákonitosti 

umiestnenia  

 

6 Periodický zákon, periodický systém 

prvkov (PSP), periodická tabuľka 

prvkov (PTP), perióda, skupina, 

alkalické  kovy, halogény, vzácne 

plyny, elektronegativita, s, p, d, f 

prvky, kovy, nekovy, polokovy. 

 

 

 vedel opísať PSP 

 v periodickej tabuľke prvkov určil 

polohu daného prvku použitím PTP 

 používal triviálne názvy skupín 

(alkalické kovy, halogény, vzácne 

plyny)  

 zaradil prvok podľa polohy v PTP do 

skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, 

nekov 

 vysvetlil vzťah medzi počtom 

valenčných elektrónov a polohou s a 

p prvkov v PTP 

 

s - prvky 
5 Charakteristika, výskyt, vlastnosti, 

výroba, použitie a zlúčeniny s- 

prvkov, vodík, alkalické kovy, kovy 

alkalických zemín, biogénny prvok, 

stavebný materiál, vodný kameň, 

tvrdosť vody 

 

 poznal slovenské názvy a značky   s- 

prvkov , ich umiestnenie v PSP 

 na základe štruktúry valenčnej vrstvy 

vedel charakterizovať vlastností 

jednotlivých skupín (s- prvkov) 

 vedel výskyt s- prvkov  v prírode vo 

forme nerastov ( kamenná soľ, 

liadky, glauberova soľ, sylvín,  potaš, 

magnezit, vápenec, sadrovec, 

dolomit, baryt, kazivec, …)  

 vedel charakteristické sfarbenia 

nesvietivej časti plameňa alkalickými 

kovmi – Li, Na, K, Ca, Sr, Ba 

 uviedol  výrobu Na, K, Ca 

 vedel uviesť použitie v praxi: Li, K, 

Na, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Ba a Ra 

 porovnal vlastnosti  alkalických 

kovov a kovov alkalických zemín 

(reaktívnosť, typ väzieb, oxidačné 

čísla v zlúčeninách, 

elektronegativita, redoxné vlastnosti, 

reakcia s vodou, reakcia s vodíkom, 

horenie, kovové vlastnosti, správanie 

sa na vzduchu, uskladnenie ) 

● poznal základné vlastnosti vodíka 

(skupenstvo, výbušnosť v zmesi s 

kyslíkom) a z nich vyplývajúce 

využitie vodíka  

● poznal aspoň dva spôsoby prípravy 

vodíka (napr. reakciou kovu s 

kyselinou, alkalického kovu s vodou) 

● zapísal prípravu vodíka chemickou 

rovnicou 

● poznal biochemický význam H,    K, 

Na, Mg, Ca  

Poznal najdôležitejšie zlúčeniny  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

 
 

  prvkov s-, ich význam a použitie 

v bežnom živote (hydridy, peroxidy, 

oxidy, hydroxidy, halogenidy, 

sulfidy, karbidy, uhličitany, 

hydrogenuhličitany, dusičnany, 

sírany, hydrogensírany) 

 poznal vplyv s- prvkov a ich zlúčenín 

na životné prostredie 

● poznal vzorce látok (zloženie) s 

názvom: sóda, sóda bikarbóna, 

pálené vápno, hasené vápno, 

vápenec, sadra, magnezit, kalcit, 

vápenné mlieko  

● poznal význam a použitie zlúčenín 

alkalických kovov: NaOH, KOH, 

NaCl, NaHCO3, Na2CO3  

● vysvetlil význam vápenca a sádrovca 

v stavebnom priemysle (chemická 

rovnica prípravy páleného vápna 

CaO a haseného vápna Ca(OH)2 , 

stavebný materiál – malta, cement, 

betón)  

● porovnal rozpustnosť CaCO3 a 

Ca(HCO3 )2 vo vode (v spojitosti s 

krasovými javmi) 

 ● vysvetlil rozdiel medzi prechodnou a 

trvalou tvrdosťou vody, uviesť 

zlúčeniny, ktoré ju spôsobujú, 

odstraňovanie tvrdosti vody (reakcia 

so sódou, var), odstraňovanie 

vodného kameňa  

● poznal význam a vplyv iónov Na
+
 , 

K
+
 , Ca

2+
 , Mg

2+
  na ľudský 

organizmus, minerálne vody  

● vysvetlil použitie NaCl ako 

konzervačnej látky  

p - prvky 16 Charakteristika, výskyt, výroba , 

vlastnosti, použitie, zlúčeniny, sklo, 

sklársky priemysel, inertná atmosféra, 

ozónova vrstva, anomália vody, 

amfotérnosť, alotropia, 

aluminotermia, spaľovanie (dokonalé, 

nedokonalé) 

 poznal slovenské názvy a značky   p- 

prvkov , ich umiestnenie v PSP 

 na základe štruktúry valenčnej vrstvy 

vedel charakterizovať vlastnosti 

jednotlivých skupín (p- prvkov) 

● vedel výskyt p- prvkov  v prírode vo 

forme nerastov – kazivec, fluorit, 

apatit, sylvín, kryolit, karnalit, 

galenit, sfalerit, pyrit, sádrovec, 

chalkopyrit, kamenec, skalica, 

liadky, fosforit, grafit, diamant, 

kalcit, magnezit, soda, potaš, 

kremeň,bauxit, korund, kryolit, borax 

● vedel funkcie a význam kyslíka a 

vody pre život, dezinfekci vody 

● vedel, že Si a Al majú po O najväčšie 

zastúpenie v zemskej kôre  

● zaradil C, N, P, O, S, F, I, Cl, Se 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

 
 

Prierezová téma Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti v chémii: 

 

Obsah:Voda,vzduch – znečisťovanie 

vzduchu vypúšťaním chemikálií do 

atmosféry ( CO, CO2 , SO2 , oxidy N, 

freóny) 

- význam 

vody pre obyvateľstvo, pitná voda, 

zdroje, problémy s nedostatkom pitnej 

vody a jej znečisťovaním, zdroje 

znečisťovania 
Cieľ: Využívať informačné a 

 komunikačné technológie 

a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj 

prezentácia vlastnej práce. 

 

medzi biogénne prvky a poznal ich 

biochemický význam 

 poznal najdôležitejšie zlúčeniny 

prvkov p-, ich charakteristické 

oxidačné čísla v zlúčeninách, ich 

význam a použitie v bežnom živote 

(hydridy, peroxidy, oxidy, 

hydroxidy, kyseliny, halogenidy, 

sulfidy, karbidy, uhličitany, 

hydrogenuhličitany, dusičnany, 

sírany, hydrogensírany, borany, 

boritany, kyanidy ) 

 vedel porovnať silu 

halogenvodíkových kyselín 

 poznal označenie a spôsob prepravy 

skvapalnených plynov (kyslík, dusík)  

● poznal pôsobenie oxidov uhlíka CO a 

CO2 na živé organizmy  

● vedel, že CO2 je tzv. „skleníkovým 

plynom“, a že v hlavnej miere 

prispieva ku globálnemu otepľovaniu 

Zeme  

● porovnal a vysvetlil základné 

vlastnosti diamantu a tuhy na základe 

pochopenia ich kryštálovej štruktúry 

a typov väzieb (tvrdosť, resp. 

štiepateľnosť)  

● uviedol a chápal pozitíva a negatíva 

použitia NaHCO3 na zníženie 

kyslosti v žalúdku  

● uviedol hlavný dôvod pre použitie 

(NH4)2 CO3 a NaHCO3 pri pečení 

cesta (vznik CO2 – kyprenie cesta)  

● poznal základné vlastnosti Al a z 

toho vyplývajúce jeho využitie 

(odolnosť voči korózii, nízka hustota, 

kujnosť - fólie)  

● poznal skupenský stav dusíka, 

fosforu, kyslíka, síry, chlóru a jódu 

za štandardných podmienok  

● uviedol vlastnosti NH3 (skupenstvo, 

zápach, jedovatosť) , použitie 

● chápal a uviedol dôvod rozpustnosti 

NH3, HCl vo vode (vodíkové väzby) 

● vedel vysvětlit a zapásat chemickou 

rovnicou vznik kyselých dažďov 

● poznal zlúčeniny p- prvkov 

s bieliacimi a dezinfekčnými 

účinkami  

● vedel o znečistení životného 

prostredia oxidmi N (výfukové plyny 

automobilov a nadzvukových 

lietadiel, priemyselné emisie) a ich 

príspevok pri vzniku kyslých dažďov  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

 
 

 ● poznal využitie N2O (hnací plyn v 

šľahačkových sprejoch, anestetikum)  

● poznal využitie N2 (inertná 

atmosféra, výroba NH3 )  

● poznal využitie zlúčenín dusíka, síry, 

fosforu v poľnohospodárstve 

(hnojivá)  

● poznal využitie fosforu (zápalky, 

zneužitie – napalm)  

● vedel, že zlúčeniny uhlíka s dusíkom 

- kyanidy sú jedovaté  

● poznal význam kyslíka a vody pre 

ľudský organizmus  

● vysvetlil kyslé vlastnosti H2 SO4 a 

napísal chemickú rovnicu jej reakcie 

s vodou  

● vysvetlil oxidačné vlastnosti H2 SO4 

● vysvetlil ekologické problémy 

(ozónova vrstva , oxidy síry)  

● poznal negatívny vplyv sulfánu na 

ľudský organizmus a jeho 

charakteristický zápach  

● porovnal rozpustnosť O2 a CO2 vo 

vode a ich význam v prírode  

● vysvetlil prítomnosť kyslíka ako 

nevyhnutnú podmienku horenia a 

vznik rôznych produktov (CO, CO2) 

v závislosti od množstva reagujúceho 

kyslíka a negatívny vplyv 

vznikajúcich produktov na ľudské 

zdravie  

● poznal najbežnejšie spôsoby využitia 

peroxidu vodíka, ozónu, síry, kyslíka  

● poznal selén ako biogénny prvok a 

základné informácie o jeho vplyve na 

ľudský organizmus  

● zapísal chemickú rovnicu reakcie H2 

a Cl2 (výroba HCl)  

● vysvetlil kyslé vlastnosti kyseliny 

HCl a zapísať chemickú rovnicu jej 

reakcie s H2 O, OH
-
 a NaOH  

● opísal základný princíp priemyselnej 

výroby chlóru  

● poznal využitie chlóru a jeho 

zlúčenín a jódu ako dezinfekčných 

prostriedkov a chlorečnanov ako 

výbušnín  

● vedel, že kyselina HCl je zložkou 

žalúdočných štiav a kyselina HF 

leptá sklo  

● odôvodnil malú reaktivitu vzácnych 

plynov na základe ich elektrónovej  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

        konfigurácie  

 poznal využitie argónu (inertná 

atmosféra, žiarovky, výplň okien) a 

vzácnych plynov vo výbojových 

trubiciach  

 poznal rádioaktivitu radónu ako 

rizikový faktor pre prostredie 

d- prvky 12 Charakteristika, výskyt, výroba , 

vlastnosti, použitie, zlúčeniny d- 

prvkov, korózia, hrdza, oceľ, liatina, 

zliatina, amalgám, pasivácia kovov 

 

 

 

Prierezová téma Enviromentálna 

výchova: Obsah: charakteristika 

niektorých s, p, d prvkov z hľadiska 

ich  vplyvu na ľudský organizmus. 

Cieľ: Posilňovať pocit zodpovednosti 

vo vzťahu k živým organizmom a vo 

vzťahu k zdravému  životnému štýlu. 

 

 poznal slovenské názvy a značky   d- 

prvkov , ich umiestnenie v PSP 

 na základe štruktúry valenčnej vrstvy 

vedieť charakterizoval vlastnosti 

jednotlivých skupín (d- prvkov) 

● vedel výskyt d- prvkov  v prírode vo 

forme nerastov – magnetit, hematit, 

limonit, siderit, pyrit, kobaltín, 

chalkopyrit, kuprit, malachit, 

argentit, sfalerit, cinabarit, chromit 

● vedel všeobecné vlastnosti d- prvkov 

– kovy, kovová väzba, rôzne 

oxidačné čísla v zlúčeninách, 

farebnosť iónov a zlúčenín d-prvkov, 

schopnosť tvorby komplexných 

zlúčenín 

● vedel vymenovať a charakterizovať 

prvky skupiny železa 

● zaradil prvky skupiny Fe medzi 

neušťachtilé kovy 

● vysvetlil základný princíp výroby 

železa a ocele, kalenie ocele, 

popúšťanie ocele a ich využitie 

v praxi (redukcia FeO uhlíkom)  

● poznal základné vlastnosti Cu, Zn, 

Cr, Mn, Fe, Ag, Au, Pt, Hg (kujnosť, 

ťažnosť, elektrická vodivosť, nízka 

teplota topenia Hg, pasivácia Cr a 

Zn) a z toho vyplývajúce využitie 

jednotlivých kovov  

● poznal zloženie zliatin bronz, 

mosadz, spájka, zlato, alpaka, dural, 

nerezová oceľ, pružinová oceľ, 

vanádová oceľ, ložiskové kovy, 

literina a ich využitie  

● vedel určiť biogénne d- prvky 

● vysvetlil koróziu kovov a uviesť 

spôsoby ochrany pred koróziou 

● poznal triviálny názov a využitie 

CuSO4 . 5H2 O  

● vysvetlil základnú funkciu 

hemoglobínu v ľudskom organizme a 

vedel, že obsahuje katióny železa  

● vedel, že Fe a Ni tvoria základ 

zemského jadra  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výber z anorganickej analýzy 

Analytická chémia 10 Charakterizovať analytickú chémiu 

a jej význam, metódy chemickej 

analýzy, analytické skupiny katiónov 

a aniónov, niektoré metódy 

analytickej chémie 

 

 vedel charakterizovať analytickú 

chémiu 

 poznal 3 skupinové činidlá 

a vymenoval niektoré katióny I. a II. 

triedy 

 poznal aspoň 5 selektívnych reakcií 

 poznal plameňové skúšky katiónov 

 vedel informatívne popísať 

gravimetriu a volumetriu 

 vedel základné výpočty v analytickej 

chémii  

 

Organická chémia 

chémia uhľovodíkov 

 

12 Organická chémia, organická 

zlúčenina, štruktúra organických 

zlúčenín, izoméria (konštitučná, 

priestorová – cis, trans izoméria), 

acyklický – priamy reťazec, 

rozvetvený reťazec, cyklický reťazec, 

uhľovodík, uhľovodíkový zvyšok, 

nasýtený a nenasýtený uhľovodík, 

empirický (stechiometrický) vzorec, 

sumárny (molekulový vzorec), 

konštitučný (štruktúrny) vzorec, 

zjednodušený konštitučný vzorec, 

jednoduchá väzba, násobná väzba, 

dvojitá väzba, trojitá väzba, 

väzbovosť, reakčná schéma, 

mechanizmus reakcie, adičná reakcia, 

eliminačná reakcia, substitučná 

reakcia, polárna a nepolárna molekula, 

činidlo, radikál, nukleofil, elektrofil, 

alkány, alkény, alkadiény, alkíny, 

arény, heteroatóm, karcinogén 

Charakteristika organickej chémie, 

organických zlúčenín, uhľovodíky, 

názvoslovie uhľovodíkov, reakcie 

organických zlúčenín, ekologické 

problémy s uhľovodíkmi a ich 

derivátmi, záporné stránky 

automobilizmu a tepelného 

hospodárstva krajiny 

 

● poznal príčinu existencie veľkého 

počtu organických zlúčenín uhlíka 

(schopnosť reťazenia)  

● určil väzbovosť atómov C, H, S, O, 

N a halogénov v molekulách 

organických zlúčenín  

● zaradil danú organickú zlúčeninu na 

základe jej molekulového, resp. 

konštitučného vzorca medzi 

uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov  

● zaradil danú organickú zlúčeninu na 

základe jej konštitučného vzorca 

medzi alkány, alkény, alkadiény, 

alkíny,  arény, nasýtené a 

nenasýtené, zlúčeniny s acyklickým 

(rozvetveným a nerozvetveným) a 

cyklickým reťazcom, zlúčeniny 

obsahujúce heteroatóm  

● určil, či sa jedná o empirický, 

sumárny alebo konštitučný, resp. 

zjednodušený konštitučný, vzorec 

zlúčeniny  

● označil uhľovodíkový zvyšok a 

funkčné skupiny v uvedených 

vzorcoch  

● uviedol jednoduché príklady 

(štruktúrnym vzorcom) 

konštitučných a cis-trans izomérov  

● napísal vzorce všetkých 

konštitučných izomérov alkánu, 

alkénu, cykloalkánu s daným 

molekulovým vzorcom (C3 – C4)  

● určil, na základe reakčnej schémy 

alebo rovnice, či sa jedná o adičnú, 

eliminačnú alebo substitučnú reakciu  

● vedel aplikovať poznatok, že 

uhľovodíky sú nepolárne zlúčeniny, 

napr. pri určovaní ich rozpustnosti vo 

vode a nepolárnych rozpúšťadlách, 

hlavne v spojení s ich využitím v 

bežnom živote  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Organická chémia 

Alifatické uhľovodíky 18 Homologický rad, homologický 

vzorec, alkyl, cykloalkyl, 

hydrogenácia, dehydrogenácia, fosílna 

surovina, zemný plyn, odorizácia 

zemného plynu, ropa, frakčná 

destilácia, benzín, oktánové číslo 

benzínu, nafta, mazut, asfalt, 

petrochémia, uhlie 

● poznal vzorce a triviálne názvy: 

acetylén, izoprén  

● poznal vzorec a názov alkylových 

skupín: metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, 

izopropyl-, vinyl-  

● uviedol príklady alkánov, 

cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, 

alkínov (vzorce, názvy)  

● utvoril názov a napísať vzorec: 

nerozvetvených alkánov, alkénov, 

alkínov ( C1 – C10 ) a cykloalkánov 

(C3 – C6 ); rozvetvených alkánov, 

alkénov a alkínov (C4 – C10 ) s 

maximálne dvomi rovnakými 

alkylovými skupinami uvedenými 

vyššie  

● poznal skupenstvo alifatických 

uhľovodíkov ( C1 – C16  a vyššie ) 

● porovnal dĺžku, pevnosť 

jednoduchej, dvojitej a trojitej väzby  

● poznal typy reakcií 

charakteristických pre alkány (SR), 

alkény a alkíny (AE) a uviesť aspoň 

jeden ich príklad chemickou 

rovnicou  

● napísal chemickú rovnicu horenia 

(dokonalé, nedokonalé) metánu 

● napísal chemickú rovnicu reakcie 

metánu s Cl2  

● napísal chemickú rovnicu reakcie 

eténu s H2 O, HCl, H2 a využitie 

týchto reakcií v priemysle pri výrobe 

etanolu, PVC a stužovaní tukov  

● poznal spôsob, akým sa v laboratóriu 

dokazuje násobná väzba (brómová 

voda, KMnO4 - nie chemickou 

rovnicou)  

● vymenoval uhľovodíky, ktoré sa 

využívajú ako zdroje energie a 

príklady ich konkrétneho využitia 

(metán, propán, bután)  

● charakterizoval zemný plyn 

(zloženie, výbušnosť, farba, zápach – 

odorizácia, horľavosť, ťažba, 

preprava,  využitie ako surovina na 

výrobu organických látok a zdroj 

energie)  

● charakterizoval ropu (zloženie, 

horľavosť, farba, zápach, ťažba, 

preprava, spracovanie, základné 

frakcie, využitie ako surovina na 

výrobu organických látok a zdroj 

energie)  

● porovnal fosílne palivá z hľadiska ich 

vyčerpateľnosti, ekologických  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Organická chémia 

      dôsledkov ich ťažby, spracovania a 

využitia, obsahu škodlivých prímesí 

(kyslé dažde, skleníkový efekt) 

Aromatické 

uhľovodíky   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Arén (aromatický uhľovodík) ● poznal vzorce a triviálne názvy: 

benzén, styrén, naftalén, toluén  

● poznal vzorec a názov skupiny fenyl-  

● utvoril názov a napísať vzorec arénov 

odvodených od benzénu s maximálne 

dvomi alkylovými skupinami  

● uviedol príklady aromatických 

uhľovodíkov  

● vysvetlil podstatu aromatického 

charakteru arénov  

● vedel, že pre arény sú typické 

substitučné elektrofilné reakcie  

● poznal negatívny vplyv benzénu a 

jeho derivátov na zdravie 

(karcinogénne účinky)  

 

Deriváty uhľovodíkov 12 Halogénderiváty, hydroxyderiváty, 

alkoholy, jednosýtny a viacsýtny 

alkohol, fenoly, étery, karbonylové 

zlúčeniny, aldehydy, ketóny, 

nitroderiváty, amíny,  karboxylová 

kyselina – charakteristika, 

názvoslovie 

● vymenoval skupiny derivátov 

uhľovodíkov podľa funkčnej skupiny 

a uviedol príklady zlúčenín z 

jednotlivých skupín derivátov 

uhľovodíkov  

● poznal väzbovosť S, O, N a 

halogénov  

● poznal charakteristické skupiny 

derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-, 

I- , -OH , -NO2,  -NH2,  -O- , -CO- ,  

-CHO, - COOH) a spôsob tvorenia 

ich názvov  

● zaradil danú zlúčeninu (podľa názvu 

alebo vzorca) do jednotlivých skupín 

derivátov uhľovodíkov  

● poznal najdôležitejšie triviálne názvy 

a vzorce derivátov uhľovodíkov: 

chloroform, jodoform, vinylchlorid, 

anilín, etylénglykol, glycerol, fenol, 

formaldehyd, acetaldehyd, acetón, 

kyselina mravčia, octová, šťavelová, 

benzoová  

● utvoril názov a napísal vzorec 

derivátov odvodených od benzénu a 

alkánov C1 – C10 s maximálne jednou 

funkčnou skupinou uvedenou vyššie 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : CHÉMIA 

2 hodiny týždenne, spolu 66 

hodín, z toho 1 hodina 

týždenne s delenou triedou 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

Umiestnenie prvkov 

v PSP, zákonitosti 

umiestnenia  

 

1 Periodický zákon, periodický systém 

prvkov (PSP), periodická tabuľka 

prvkov (PTP), perióda, skupina, 

alkalické  kovy, halogény, vzácne 

plyny, elektronegativita, s, p, d, f 

prvky, kovy, nekovy, polokovy. 

 

 

 vedel opísať PSP 

 v periodickej tabuľke prvkov určil 

polohu daného prvku použitím PTP 

 používal triviálne názvy skupín 

(alkalické kovy, halogény, vzácne 

plyny)  

 zaradil prvok podľa polohy v PTP do 

skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, 

nekov 

 vysvetlil vzťah medzi počtom 

valenčných elektrónov a polohou s a 

p prvkov v PTP 

 

s - prvky 
3 Vodík, alkalické kovy, kovy 

alkalických zemín, biogénny prvok, 

malta, vodný kameň, tvrdosť vody 

● poznal slovenské názvy a značky   

prvkov 1. a 2. skupiny periodickej 

sústavy prvkov (orientácia v 

periodickej tabuľke) 

● uviedol výskyt prvkov 1. a 2. skupiny 

v prírode vo forme nerastov (NaCl – 

kamenná soľ, MgCO3 – magnezit, 

CaCO3 – vápenec, CaSO4. 2H2O -

sádrovec)  

● poznal základné vlastnosti vodíka 

(skupenstvo, výbušnosť v zmesi s 

kyslíkom) a z nich vyplývajúce 

využitie vodíka  

● poznal aspoň dva spôsoby prípravy 

vodíka (napr. reakciou kovu s 

kyselinou, alkalického kovu s vodou) 

● zapísal prípravu vodíka chemickou 

rovnicou 

● zapísal priebeh chemickej reakcie  

● poznal základné vlastnosti sodíka 

(redukčné vlastnosti, reakcia sodíka s 

vodou, tvorba katiónu)  

● poznal vzorce látok s názvom: sóda, 

sóda bikarbóna, kuchynská soľ, 

pálené vápno, hasené vápno, 

vápenec, sadra  

● poznal význam a použitie zlúčenín 

alkalických kovov: NaOH, KOH, 

NaCl, NaHCO3, Na2CO3  

● vysvetlil význam vápenca a sádrovca 

v stavebnom priemysle (chemická 

rovnica prípravy páleného vápna 

CaO a haseného vápna Ca(OH)2 )  

● porovnal rozpustnosť CaCO3 a 

Ca(HCO3 )2 vo vode (v spojitosti s  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

 
 

     krasovými javmi)  

● vysvetlil rozdiel medzi prechodnou a 

trvalou tvrdosťou vody, 

odstraňovanie tvrdosti vody (reakcia 

so sódou, var), odstraňovanie 

vodného kameňa  

● poznal význam a vplyv iónov Na
+
 , 

K
+
 , Ca

2+
 , Mg

2+
  na ľudský 

organizmus, minerálne vody  

● vysvetlil použitie NaCl ako 

konzervačnej látky 

p - prvky 14 Sklo, inertná atmosféra, ozón, 

anomália vody, spaľovanie (dokonalé, 

nedokonalé), halogény, vzácny plyn 

 

 

Prierezová téma Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti v chémii: 

 

Obsah:Voda,vzduch – znečisťovanie 

vzduchu vypúšťaním chemikálií do 

atmosféry ( CO, CO2 , SO2 , oxidy N, 

freóny) 

- význam 

vody pre obyvateľstvo, pitná voda, 

zdroje, problémy s nedostatkom pitnej 

vody a jej znečisťovaním, zdroje 

znečisťovania 
Cieľ: Využívať informačné a 

 komunikačné technológie 

a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj 

prezentácia vlastnej práce. 

 

● poznal výskyt C, Si, Al, N, P, O, S, 

halogénov a ich zlúčenín v prírode 

(bauxit, diamant, grafit - tuha, 

uhličitany, organické látky, kremeň, 

kremičitany, hlinitokremičitany, íly, 

kaolín, vzduch, liadky, fosforečnany, 

ozón, oxidy, elementárna síra, 

sulfidy a sírany: FeS2, PbS, ZnS, 

H2S, morská voda, NaCl)  

● vedel, že Si a Al majú po O najväčšie 

zastúpenie v zemskej kôre  

● zaradil C, N, P, O, S, F, I medzi 

biogénne prvky  

● poznal pôsobenie oxidov uhlíka CO a 

CO2 na živé organizmy  

● vedel, že CO2 je tzv. „skleníkovým 

plynom“, a že v hlavnej miere 

prispieva ku globálnemu otepľovaniu 

Zeme  

● porovnal a vysvetlil základné 

vlastnosti diamantu a tuhy na základe 

pochopenia ich kryštálovej štruktúry 

a typov väzieb (tvrdosť, resp. 

štiepateľnosť)  

● uviedol a chápal pozitíva a negatíva 

použitia NaHCO3 na zníženie 

kyslosti v žalúdku  

● uviedol hlavný dôvod pre použitie 

(NH4)2 CO3 a NaHCO3 pri pečení 

cesta (vznik CO2 – kyprenie cesta)  

● poznal základné vlastnosti Al a z 

toho vyplývajúce jeho využitie 

(odolnosť voči korózii, nízka hustota, 

kujnosť - fólie)  

● poznal skupenský stav dusíka, 

fosforu, kyslíka, síry, chlóru a jódu 

za štandardných podmienok  

● uviedol vlastnosti NH3 (skupenstvo, 

zápach, jedovatosť)  

● chápal a uviedol dôvod rozpustnosti 

NH3, HCl vo vode (vodíkové väzby)  

● vedel o znečistení životného 

prostredia oxidmi N (výfukové plyny  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

 
 

  automobilov a nadzvukových lietadiel, 

priemyselné emisie) a ich príspevok 

pri vzniku kyslých dažďov  

● poznal využitie N2O (hnací plyn v 

šľahačkových sprejoch, anestetikum)  

● poznal využitie N (inertná atmosféra, 

výroba NH3 )  

● poznal využitie zlúčenín dusíka a 

fosforu (hnojivá)  

● poznal využitie fosforu (zápalky, 

zneužitie – napalm)  

● vedel, že zlúčeniny uhlíka s dusíkom 

- kyanidy sú jedovaté  

● poznal význam kyslíka a vody pre 

ľudský organizmus  

● vysvetlil kyslé vlastnosti H2 SO4 a 

napísal chemickú rovnicu jej reakcie 

s vodou  

● vysvetlil ekologické problémy 

súvisiace s ozónovou vrstvou Zeme 

(ozón verzus freóny), kyslými 

dažďami (oxidy síry)  

● poznal negatívny vplyv sulfánu na 

ľudský organizmus a jeho 

charakteristický zápach  

● porovnal rozpustnosť O2 a CO2 vo 

vode a ich význam v prírode  

● vysvetlil prítomnosť kyslíka ako 

nevyhnutnú podmienku horenia a 

vznik rôznych produktov (CO, CO2) 

v závislosti od množstva reagujúceho 

kyslíka a negatívny vplyv 

vznikajúcich produktov na ľudské 

zdravie  

● poznal najbežnejšie spôsoby využitia 

peroxidu vodíka, ozónu, síry, kyslíka  

● poznal selén ako biogénny prvok a 

základné informácie o jeho vplyve na 

ľudský organizmus  

● zapísal chemickú rovnicu reakcie H2 

a Cl2 (výroba HCl)  

● vysvetlil kyslé vlastnosti kyseliny 

HCl a zapísal chemickú rovnicu jej 

reakcie s H2 O, OH
-
 a NaOH  

● opísal základný princíp priemyselnej 

výroby chlóru  

● poznal využitie chlóru a jeho 

zlúčenín a jódu ako dezinfekčných 

prostriedkov a chlorečnanov ako 

výbušnín  

● vedel, že kyselina HCl je zložkou 

žalúdočných štiav a kyselina HF 

leptá sklo  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

 
 

  odôvodnil malú reaktivitu vzácnych 

plynov na základe ich elektrónovej 

konfigurácie  

 poznal využitie argónu (inertná 

atmosféra, žiarovky, výplň okien) a 

vzácnych plynov vo výbojových 

trubiciac 

 poznal rádioaktivitu radónu ako 

rizikový faktor pre prostredie 

d- prvky 7 Korózia, hrdza, oceľ, liatina, zliatina, 

amalgám, pasivácia kovov 

 

 

Prierezová téma Enviromentálna 

výchova: Obsah: charakteristika 

niektorých s, p, d prvkov z hľadiska 

ich  vplyvu na ľudský organizmus. 

Cieľ: Posilňovať pocit zodpovednosti 

vo vzťahu k živým organizmom a vo 

vzťahu k zdravému  životnému štýlu. 

 

 

● vysvetlil základný princíp výroby 

železa a ocele a ich využitie 

(redukcia FeO uhlíkom)  

● poznal základné vlastnosti Cu, Zn, 

Cr, Mn, Fe, Ag, Au, Pt, Hg (kujnosť, 

ťažnosť, elektrická vodivosť, nízka 

teplota topenia Hg, pasivácia Cr a 

Zn) a z toho vyplývajúce využitie 

jednotlivých kovov  

● poznal zloženie zliatin bronz, 

mosadz, spájka a ich využitie  

● poznal triviálny názov a využitie 

CuSO4 . 5H2 O  

● vysvetlil základnú funkciu 

hemoglobínu v ľudskom organizme a 

vedel, že obsahuje katióny železa  

● vedel, že Fe a Ni tvoria základ 

zemského jadra  

Organická chémia 

chémia uhľovodíkov 

 

8 Organická chémia, organická 

zlúčenina, štruktúra organických 

zlúčenín, izoméria (konštitučná, 

priestorová – cis, trans izoméria), 

acyklický – priamy reťazec, 

rozvetvený reťazec, cyklický reťazec, 

uhľovodík, uhľovodíkový zvyšok, 

nasýtený a nenasýtený uhľovodík, 

empirický (stechiometrický) vzorec, 

sumárny (molekulový vzorec), 

konštitučný (štruktúrny) vzorec, 

zjednodušený konštitučný vzorec, 

jednoduchá väzba, násobná väzba, 

dvojitá väzba, trojitá väzba, 

väzbovosť, reakčná schéma, 

mechanizmus reakcie, adičná reakcia, 

eliminačná reakcia, substitučná 

reakcia, polárna a nepolárna molekula, 

činidlo, radikál, nukleofil, elektrofil, 

alkány, alkény, alkadiény, alkíny, 

arény, heteroatóm, karcinogén 

Charakteristika organickej chémie, 

organických zlúčenín, uhľovodíky, 

názvoslovie uhľovodíkov, reakcie  

● poznal príčinu existencie veľkého 

počtu organických zlúčenín uhlíka 

(schopnosť reťazenia)  

● určil väzbovosť atómov C, H, S, O, 

N a halogénov v molekulách 

organických zlúčenín  

● zaradil danú organickú zlúčeninu na 

základe jej molekulového, resp. 

konštitučného vzorca medzi 

uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov  

● zaradil danú organickú zlúčeninu na 

základe jej konštitučného vzorca 

medzi alkány, alkény, alkadiény, 

alkíny,  arény, nasýtené a 

nenasýtené, zlúčeniny s acyklickým 

(rozvetveným a nerozvetveným) a 

cyklickým reťazcom, zlúčeniny 

obsahujúce heteroatóm  

● určil, či sa jedná o empirický, 

sumárny alebo konštitučný, resp. 

zjednodušený konštitučný, vzorec 

zlúčeniny  

● označil uhľovodíkový zvyšok a 

funkčné skupiny v uvedených  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Organická chémia 

  organických zlúčenín, ekologické 

problémy s uhľovodíkmi a ich 

derivátmi, záporné stránky 

automobilizmu a tepelného 

hospodárstva krajiny 

   vzorcoch  

● uviedol jednoduché príklady 

(štruktúrnym vzorcom) 

konštitučných a cis-trans izomérov  

● napísal vzorce všetkých 

konštitučných izomérov alkánu, 

alkénu, cykloalkánu s daným 

molekulovým vzorcom (C3 – C4)  

● určil, na základe reakčnej schémy 

alebo rovnice, či sa jedná o adičnú, 

eliminačnú alebo substitučnú reakciu  

● vedel aplikovať poznatok, že 

uhľovodíky sú nepolárne zlúčeniny, 

napr. pri určovaní ich rozpustnosti vo 

vode a nepolárnych rozpúšťadlách, 

hlavne v spojení s ich využitím v 

bežnom živote 

Alifatické uhľovodíky 12 Homologický rad, homologický 

vzorec, alkyl, cykloalkyl, 

hydrogenácia, dehydrogenácia, fosílna 

surovina, zemný plyn, odorizácia 

zemného plynu, ropa, frakčná 

destilácia, benzín, oktánové číslo 

benzínu, nafta, mazut, asfalt, 

petrochémia, uhlie 

● poznal vzorce a triviálne názvy: 

acetylén, izoprén  

● poznal vzorec a názov alkylových 

skupín: metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, 

izopropyl-, vinyl-  

● uviedol príklady alkánov, 

cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, 

alkínov (vzorce, názvy)  

● utvoril názov a napísať vzorec: 

nerozvetvených alkánov, alkénov, 

alkínov ( C1 – C10 ) a cykloalkánov 

(C3 – C6 ); rozvetvených alkánov, 

alkénov a alkínov (C4 – C10 ) s 

maximálne dvomi rovnakými 

alkylovými skupinami uvedenými 

vyššie  

● poznal skupenstvo alifatických 

uhľovodíkov ( C1 – C16  a vyššie ) 

● porovnal dĺžku, pevnosť 

jednoduchej, dvojitej a trojitej väzby  

● poznal typy reakcií 

charakteristických pre alkány (SR), 

alkény a alkíny (AE) a uviesť aspoň 

jeden ich príklad chemickou 

rovnicou  

● napísal chemickú rovnicu horenia 

(dokonalé, nedokonalé) metánu 

● napísal chemickú rovnicu reakcie 

metánu s Cl2  

● napísal chemickú rovnicu reakcie 

eténu s H2 O, HCl, H2 a využitie 

týchto reakcií v priemysle pri výrobe 

etanolu, PVC a stužovaní tukov  

● poznal spôsob, akým sa v laboratóriu 

dokazuje násobná väzba (brómová 

voda, KMnO4 - nie chemickou 

rovnicou)  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Organická chémia 

       vymenovať uhľovodíky, ktoré sa 

využívajú ako zdroje energie a 

príklady ich konkrétneho využitia 

(metán, propán, bután)  

● charakterizoval zemný plyn 

(zloženie, výbušnosť, farba, zápach – 

odorizácia, horľavosť, ťažba, 

preprava,  využitie ako surovina na 

výrobu organických látok a zdroj 

energie)  

● charakterizoval ropu (zloženie, 

horľavosť, farba, zápach, ťažba, 

preprava, spracovanie, základné 

frakcie, využitie ako surovina na 

výrobu organických látok a zdroj 

energie)  

● porovnal fosílne palivá z hľadiska ich 

vyčerpateľnosti, ekologických 

dôsledkov ich ťažby, spracovania a 

využitia, obsahu škodlivých prímesí 

(kyslé dažde, skleníkový efekt) 

 
Aromatické 

uhľovodíky   
 

3 Arén (aromatický uhľovodík) ● poznal vzorce a triviálne názvy: 

benzén, styrén, naftalén, toluén  

● poznal vzorec a názov skupiny fenyl-  

● utvoril názov a napísať vzorec arénov 

odvodených od benzénu s maximálne 

dvomi alkylovými skupinami  

● uviedol príklady aromatických 

uhľovodíkov  

● vysvetlil podstatu aromatického 

charakteru arénov  

● vedel, že pre arény sú typické 

substitučné elektrofilné reakcie  

● poznal negatívny vplyv benzénu a 

jeho derivátov na zdravie 

(karcinogénne účinky)  

 

Deriváty uhľovodíkov 

důležité v běžném 

živote, ich vlastnosti, 

použitie,  vplyv na živé 

organizmy a životné 

prostredie – 

halogénderiváty, 

dusíkaté deriváty, 

kyslíkaté deriváty   
 

18 Halogénderiváty, hydroxyderiváty, 

alkoholy, jednosýtny a viacsýtny 

alkohol, fenoly, lieh, étery, 

karbonylové zlúčeniny, aldehydy, 

ketóny, nitroderiváty, amíny, PVC, 

teflón, insekticíd, freóny, karboxylová 

kyselina 

● vymenoval skupiny derivátov 

uhľovodíkov podľa funkčnej skupiny 

a uviesť príklady zlúčenín z 

jednotlivých skupín derivátov 

uhľovodíkov  

● poznal väzbovosť S, O, N a 

halogénov  

● poznal charakteristické skupiny 

derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-, 

I- , -OH , -NO2,  -NH2,  -O- , -CO- ,  

-CHO, - COOH) a spôsob tvorenia 

ich názvov  

● zaradil danú zlúčeninu (podľa názvu 

alebo vzorca) do jednotlivých skupín 

derivátov uhľovodíkov  

● poznal najdôležitejšie triviálne názvy 

a vzorce derivátov uhľovodíkov:  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Organická chémia 

   chloroform, jodoform, vinylchlorid, 

anilín, etylénglykol, glycerol, fenol, 

formaldehyd, acetaldehyd, acetón, 

kyselina mravčia, octová, šťavelová, 

benzoová  

● utvoril názov a napísať vzorec 

derivátov odvodených od benzénu a 

alkánov C1 – C10 s maximálne jednou 

funkčnou skupinou uvedenou vyššie  

● poznal polárny charakter väzby C-

heteroatóm a vyznačiť čiastkové 

náboje na atómoch väzby C-

heteroatóm  

● poznal typy reakcií 

charakteristických pre 

halogénderiváty a hydroxyderiváty – 

SNu a E  

● napísal reakčnú schému reakcie 

brómetánu s NaOH (SNu aj 

eliminačný produkt)  

● chápal, že oxidáciou primárnych 

alkoholov vznikajú aldehydy a ďalej 

karboxylové kyseliny, oxidáciou 

sekundárnych alkoholov vznikajú 

ketóny aj opačné redukčné procesy  

● napísal reakčnú schému oxidácie 

etanolu na acetaldehyd a kyselinu 

etánovú  

● vedel, že freóny a mnohé insekticídy 

majú charakter halogénderivátov  

● porovnal rozpustnosť etanolu vo 

vode, najmä s prihliadnutím na 

skúsenosť z bežného života  

● poznal využitie chloroformu, CCl4, 

metanolu, glycerolu, etylénglykolu, 

formaldehydu, acetónu a ich účinok 

na ľudský organizmus a 

nebezpečenstvo pri manipulácii s 

nimi (toxicita, horľavosť, výbušnosť)  

● vysvetlil základný princíp výroby 

etanolu (aj chemické rovnice), jeho 

využitie (rozpúšťadlo, výroba octu, 

chemická výroba, dezinfekcia, 

potravinárstvo) a jeho účinky na 

ľudský organizmus  

● poznal využitie karboxylových 

kyselín ( octová, benzoová )  

● poznal význam derivátov 

karboxylových kyselín pre stavbu 

lipidov a bielkovín  

● poznal využitie freónov, posúdiť 

vplyv ich chemického pôsobenia na 

ozónovú vrstvu a z toho vyplývajúce 

dôsledky pre životné prostredie 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra – spisovné vyjadrovanie pri prezentácii získaných poznatkov 

Matematika – výpočty z chemických vzorcov a rovníc 

Fyzika – fyzikálne vlastnosti prvkov a zlúčenín, elektrolýza, molekulová fyzika 

Geografia – výskyt prvkov a ich zlúčenín v prírode, ekológia 

Biológia – zloženie živej a neživej prírody, deje prebiehajúce v živých sústavách, ochrana  

zdravia 

Informatika – komunikácia prostredníctvom IKT (získavanie informácií a ich využitie v praxi) 

Občianska náuka – využitie poznatkov o chemických reakciách v ekonomike 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústna odpoveď 

Ústne odpovede                                                         Didaktický test 

Písomné skúšanie                                                      Neštandardizovaný didaktický test 

                                                                                  Praktické cvičenia 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri hodnotení sa používajú  kritériá a klasifikácia uvedené v tomto školskom vzdelávacom 

programe. Hodnotenie sa realizuje v súlade s Metodickým pokynom 4.8/2009-R zo 14. mája 

2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu 10/2009-R 

z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11/2009-R z 25.augusta 2009. 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci . 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : CHÉMIA 
1 hodina týždenne, spolu 33 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

BIOLÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH 

Lipidy 5 Lipidy, jednoduché lipidy, tuky, 

oleje, vosky, stužovanie tukov, 

zmydelňovanie tukov, mydlá, 

zložené lipidy, fosfolipidy, 

glykolipidy, hydrofóbne vlastnosti, 

cholesterol, LDL – cholesterol, 

HDL – cholesterol, lipémia, -3-

mastné kyseliny (len význam pre 

človeka) 

 charakterizoval lipidy z hľadiska 

výskytu, štruktúry, vlastností, 

významu a zastúpenia vo výžive 

človeka  

 charakterizoval výskyt 

cholesterolu v potravinách a 

vysvetlil jeho význam pre 

organizmus  

 porovnal oleje a tuky z hľadiska 

štruktúry (obsahu mastných 

kyselín) a z hľadiska ich významu 

pre organizmus (zdravá výživa, 

obezita)  

 poznal vosky z hľadiska výskytu a 

významu  

 charakterizoval výskyt, význam a 

zloženie glykolipidov a fosfolipidov  

 porovnal význam LDL – „zlého 

cholesterolu“ a HDL – „dobrého 

cholesterolu“ pre človeka  
 

Sacharidy 
6 Sacharidy, jednoduché sacharidy, 

mono-, oligo- a polysacharidy, 

aldózy, ketózy, tri-, pent- a 

hexózy, glyceraldehyd, 

dihydroxyacetón, chiralita, 

chirálne centrum, D- a L- formy, 

optická izoméria, ribóza, 

deoxyribóza, glukóza, fruktóza, 

sacharóza, laktóza, škrob, 

glykogén, celulóza, energetická 

hodnota sacharózy, glykémia 
 

Prierezová téma Enviromentálna 

výchova:  

Tematický celok: Sacharidy 

Obsah: Význam sacharidov pre 

výzivu človeka, 

negatívny účinok 

nadmerného príjmu 

sacharózy pre človeka 

Cieľ: Posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu 

k živým organizmom a vo 

vzťahu k zdravému  

životnému štýlu. 

Počet hodín: 1 

 harakterizoval pojem sacharidy z 

hľadiska významu, výskytu a 

pôvodu  

 napísal všeobecnú chemickú 

schému fotosyntézy  

 charakterizoval sacharidy podľa 

ich vlastností, štruktúry, zloženia a 

klasifikácie  

 vysvetlil vznik alkoholov a 

kyselín zo sacharidov (všeobecne 

opísal princíp)  

 popísal základné vlastnosti D-

glukózy a D-fruktózy z hľadiska 

významnosti pre výživu človeka  

 zaradil sacharózu a laktózu z 

hľadiska zloženia a charakterizoval 

ich z hľadiska významnosti pre 

výživu človeka  

 charakterizoval škrob, glykogén a 

celulózu z hľadiska výskytu, vzniku 

a významu pre človeka  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

BIOLÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH 

 
 

  poznal negatívny účinok  

nadmerného príjmu sacharózy pre 

človeka  

 uviedol  rôzne potravinové zdroje 

sacharózy a porovnal ich vplyv na 

zmenu glykémie  

 poznal orientačné zastúpenie 

sacharidov v mede  
 

Bielkoviny 6 Bielkoviny (proteíny), biologická 

funkcia, aminokyselina, alanín, 

glycín, peptidová väzba, biuretová 

reakcia, primárna, sekundárna, 

terciárna a kvartérna štruktúra, 

fibrilárne, globulárne bielkoviny, 

denaturácia, hém, hemoglobín, 

lipoproteíny, glykoproteíny, 

fosfoproteíny, hemoproteíny, 

myoglobín, enzýmy, protilátky, 

energetická hodnota bielkovín 

 

 

 charakterizoval bielkoviny z 
hľadiska výskytu, významu a 

pôvodu  

 charakterizoval bielkoviny z 

hľadiska ich klasifikácie, zloženia a 

vlastností  

 vymenoval esenciálne 

aminokyseliny a potravinové zdroje 

s ich najvhodnejším zastúpením  

 charakterizoval primárnu, 

sekundárnu, terciárnu a kvartérnu 

štruktúru bielkovín a jej význam pri 

denaturácii a zmene biologických 

funkcií bielkovín vplyvom 

bielkovinových jedov, teploty a 

pod.  

 uviedol  možné príčiny 

denaturácie bielkovín  

 vysvetlil, čo by bolo možné 

použiť k zabráneniu otravy ťažkými 

kovmi po ich požití   
 

Enzýmy 5 Enzým, aktivačná energia, 

biokatalyzátor, aktívne miesto, 

enzým–substrátový komplex, 

koenzým, apoenzým, špecifický 

katalytický účinok, inhibícia 

kompetitívna a nekompetitívna, α-

amyláza, pepsín, trypsín 

 charakterizoval pojem enzým z 

hľadiska všeobecných vlastností, 

výskytu a významu  

 vysvetlil vplyv enzýmu na priebeh 

reakcie  

 charakterizoval faktory 

ovplyvňujúce rýchlosť enzýmovej 

reakcie (množstvo enzýmu, 

množstvo substrátu, pH prostredia, 

teplota prostredia) 

 porovnal kompetitívnu a 

nekompetitívnu inhibíciu a uviedol 

príklad  

 uviedol príklad aktivácie a 

inhibície enzýmov 

 uviedol konkrétne príklady 

enzýmov a ich funkciu v organizme 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

BIOLÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH 

Nukleové kyseliny 6 
Nukleové kyseliny, genetická 

informácia, adenín, guanín, 

cytozín, uracil, tymín, nukleotid, 

DNA, RNA, makroergická väzba, 

mediátorová, transferová, 

ribozómová RNA, 

komplementarita, kodón, 

antikodón, polynukleotidový 

reťazec, ATP 

 charakterizoval nukleové kyseliny 

z hľadiska výskytu a významu  

 charakterizoval nukleové kyseliny 

z hľadiska ich klasifikácie a 

zloženia  

 vysvetlil dôležitosť ATP a poznal 

makroergickú väzbu  

 porovnal stavbu DNA a RNA  

 charakterizoval mediátorovú, 

transferovú a ribozómovú RNA z 

hľadiska ich funkcie a výskytu v 

bunke  

 vysvetlil význam pojmu 

komplementarita na príklade DNA, 

RNA 

 opísal a charakterizoval hlavné 

fázy proteosyntézy  

 
  

Vitamíny 5 
Vitamín, hypovitaminóza, 

hypervitaminóza, retinol, 

kalciferoly, tokoferoly, tiamín, 

riboflavín, niacín, pyridoxín, kys. 

pantoténová, kys. listová, biotín, 

kys. L-askorbová, skorbut, 

antioxidanty, FAD, NADH 

 

 

 

 

Prierezová téma Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti v chémii: 

 

Tematický celok: Vitamíny 

Obsah: Hlavné zdroje vitamínov, 

vplyv úpravy a spôsobu 

uchovávania potravín na účinok 

vitamínov, možné dôsledky 

vystavenia organizmu 

hypervitaminóze 

a hypovitaminóze.  

Cieľ: Využívať informačné 

a komunikačné technológie 

a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj 

prezentácia vlastnej práce. 

 

Počet hodín: 2 

 

 poznal vitamíny ako esenciálne 

látky z hľadiska významu a 

zloženia a rozpustnosti v tukoch a 

vo vode  

 charakterizoval retinol, 

kalciferoly, tokoferoly z hľadiska 

výskytu, významu a funkcie v 

ľudskom organizme  

 uviedol možné dôsledky 

vystavenia organizmu 

hypervitaminóze a hypovitaminóze 

vitamínov rozpustných v tukoch a 

vo vode 

 uviedol hlavné potravinové zdroje 

retinolu, kalciferolov, tokoferolov  

 charakterizoval tiamín, riboflavín, 

niacín, pyridoxín, kys. pantoténovú, 

kys. listovú, biotín a kys. L-

askorbovú z hľadiska výskytu, 

významu a funkcie v ľudskom 

organizme  

 uviedol hlavné potravinové zdroje 

tiamínu, riboflavínu, niacínu, 

pyridoxínu, kys. pantoténovej, kys. 

listovej, biotínu a kys. L-askorbovej  

 vysvetlil úlohu antioxidantov v 

potrave  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
KVALITA ŽIVOTA A ZDRAVIE 

 

KVALITA 

ŽIVOTA A 

ZDRAVIE 
 

5 
Heterocyklus, alkaloidy, droga, 

návyková látka, nikotín, kofein, 

liek, antibiotikum, geneticky 

upravované potraviny, biologická 

hodnota stravy, vyvážená strava 

 

Prierezová téma Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti v chémii: 

 

Tematický celok: Kvalita života 

a zdravia 

 

Obsah:Škodlivosť návykových 

látok na ľudský organizmus 

 

Cieľ: Využívať informačné 

a komunikačné technológie 

a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj 

prezentácia vlastnej práce. 

 

Počet hodín: 1 
 

 poznal základ zloženia 

heterocyklických zlúčenín  

 vedel o škodlivosti návykových 

látok na ľudský organizmus  

 poznal funkciu a účinok antibiotík  

 vediel posúdiť kvalitu a správne 

zloženie stravy  
 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra – spisovné vyjadrovanie pri prezentácii získaných poznatkov 

Matematika – výpočty z chemických vzorcov a rovníc 

Geografia –zastúpenie biogénnych prvkov  a ich zlúčenín v prírode, ekológia 

Biológia – zloženie živej a neživej prírody, deje prebiehajúce v živých sústavách, škodlivosť 

návykových látok na ľudský organizmus ochrana  zdravia 

Informatika – komunikácia prostredníctvom IKT (získavanie informácií a ich využitie v praxi) 

Občianska náuka – využitie poznatkov o zdravom stravovaní v ekonomike 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústna odpoveď 

Ústne odpovede                                                         Didaktický test 

Písomné skúšanie                                                      Neštandardizovaný didaktický test 

                                                                                  Praktické cvičenia 
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Pri klasifikácii výsledkov v chémii  sa hodnotí v súlade s učebnými  osnovami a vzdelávacími 

štandardami podľa Metodického pokynu č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie 

a klasifikáciu stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11/2009 – R z 25. augusta 2009. Pri malých písomných prácach, 

didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z CHÉMIE 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

VŠEOBECNÁ CHÉMIA 

Sústavy látok  
 

8 Chémia, látka, chemicky čistá 

látka, prvok, zlúčenina, častica, 

zmes (homogénna, 

heterogénna), sústava (otvorená, 

uzavretá, izolovaná), skupenstvo 

látky (tuhé, kvapalné, 

plynné), spôsoby oddeľovania 

zložiek zmesi (destilácia, filtrácia, 

usadzovanie, kryštalizácia, 

sublimácia), roztok, rozpúšťadlo, 

rozpustená látka, nasýtený a 

nenasýtený roztok, elektrolyt, 

rozpustnosť látky, hmotnostný 

zlomok, objemový zlomok, 

koncentrácia latkového množstva 

(ďalej iba koncentrácia), prírodná 

látka, syntetická látka, plazma. 

• vyčlenil zo skupiny látok 

chemicky čisté látky a zmesi, 

• navrhol  vhodný spôsob oddelenia 

zložiek zmesi (destilácia, filtrácia, 

usadzovanie, kryštalizácia), 

• rozlíšil rozpustenú látku a 

rozpúšťadlo, 

• klasifikoval roztoky podľa 

skupenstva, 

• pripravil nasýtený roztok, 

• vypočítal hmotnostný zlomok 

zložky v roztoku, 

• vypočítal hmotnosť rozpustenej 

látky a hmotnosť rozpúšťadla, ak je 

daný hmotnostný 

zlomok roztoku a hmotnosť 

roztoku, 

• navrhol a uskutočnil prípravu 

nasýteného roztoku danej látky,    

• pripravil roztok 

s danou koncentráciou  

• vysvetlil význam údajov o zložení 

roztoku z hľadiska praktického 

použitia (minerálka, 

čistiace prostriedky, hnojivá a 

pod.), 

• vypočítal koncentráciu roztoku, ak 

je dané latkové množstvo (resp. 

hmotnosť latky) 

a objem roztoku 

 

Štruktúra atómov 

a iónov 

 

8 

Atóm, atómové jadro, protón, 

neutrón, nukleóny, elektronový 

obal atómu, elektrón, orbitál, 

elektronová vrstva, valenčná 

vrstva, valenčne elektróny, 

elektronová konfigurácia atómu, 

protónové číslo, neutrónové číslo, 

nukleonóve číslo, prvok, nuklid, 

izotopy, ión, anión, katión, 

kvantové čísla. 

• opísal  zloženie atómového jadra a 

atómového obalu, 

• definoval atómový polomer, 

• poznal znamienko náboja 

elektrónu, protónu, neutrónu, 

• nakreslil schému atómu s 

vyznačením elementárnych častíc, 

ktoré sa v ňom nachádzajú, 

• určil počet elementárnych častíc v 

atóme prvku na 

základe známej hodnoty A, N, Z, 

• uviedol  príklad izotopov  

• chápal pojem  

• vymenoval typy orbitálov (s, p, d, 

f), 

• poznal tvar  orbitálov s, p, d, 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VŠEOBECNÁ CHÉMIA 

 
 

 • poznal  maximálny počet elektó 

nov  v orbitáloch s, p, d, f, 

• poznal význam kvantových čísel, 

• aplikoval pravidla obsadzovania 

orbitálov elektrónmi (Pauliho 

princíp, Hundovo pravidlo, 

výstavbový princip) a zapísal 

elektrónové konfigurácie atómov s, 

p, d prvkov a iónov, 

• zakreslil rámčekový diagram 

obsadzovania energetických hladín 

elektrónmi v daných 

atómoch  

• poznal význam pojmov „základný 

a excitovaný stav atómu“, 

• napísal schému vzniku katiónu 

alebo aniónu z atómu, 

• vybral zo skupiny iónov katióny 

alebo anióny. 

Periodický systém 

prvkov 

 

4 

Periodicky zákon, periodicky 

systém prvkov (PSP), periodická 

tabuľka prvkov (PTP), perióda, 

skupina, alkalické kovy, kovy 

alkalických zemín, chalkogény, 

halogény, vzácne plyny, 

elektronegativita, elektrónová 

afinita, s-, p-, d-, f-prvky, kovy, 

nekovy, polokovy. 

 

 

• poznal autora a znenie 

periodického zákona, 

• v periodickej tabuľke prvkov určil 

polohu daného prvku použitím PTP, 

• používal triviálne názvy skupín  

• zaradil prvok podľa polohy v PTP 

do skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, 

nekov, 

• vysvetlil vzťah medzi počtom 

valenčných elektrónov a polohou s 

a p prvkov v PTP, 

• poznal príklady prvkov s nízkou a 

vysokou hodnotou 

elektronegativity, 

• zistil základné charakteristiky 

atómu z údajov v PTP  

• určil pomocou PTP počet p, e, n v 

atóme a ióne, 

• porovnal acidobázické a redoxné 

vlastnosti prvkov (významných 

zlúčenín), 

na základe konfigurácie valenčnej 

sféry 

 • určil, v ktorej perióde a skupine 

PT sa nachádza 

daný prvok. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

VŠEOBECNÁ CHÉMIA 

Základy 

názvoslovia 

anorganických 

zlúčenín 

4 
Oxidačné číslo, chemicky prvok, 

chemická zlúčenina, chemický 

vzorec, názvy chemických 

zlúčenín 

• poznal a používal značky a 

slovenské názvy s- , p- , d- a f -

prvkov  

• určil oxidačné číslo atómov 

prvkov v chemických zlúčeninách  

• poznal vzorec a názov amónneho 

katiónu, oxóniového katiónu, 

• používal pravidlá tvorenia 

vzorcov a názvov zlúčenín: oxidy, 

hydroxidy, halogenidy, 

bezkyslíkaté  kyseliny, kyslíkaté 

kyseliny, soli kyselín,  hydrogénsoli 

a hydráty soli 

• vysvetlil kvalitatívny a 

kvantitatívny význam chemických 

vzorcov, 

• zaradil látky podľa vzorca alebo 

názvu do jednotlivých skupín 

anorganických , 

• priradil k danému názvu 

anorganickej látky správny sumárny 

a stechiometrický vzorec 

 

Chemická väzba a 

štruktúra látok 
10 

chemická väzba, molekula, 

väzbový elektrónový pár, voľný 

elektrónový  pár, kovalentná 

väzba, nepolárna väzba, polárna 

väzba, iónová väzba, vodíková 

väzba, van der Waalsove 

sily, jednoduchá väzba, násobná 

väzba), kovová väzba, 

koordinačná väzba, 

kryštál, kryštalická látka, polarita 

väzby, polarita molekuly, väzbová 

energia, akceptor, donor, 

dĺžka väzby, väzbový uhol. 

 

• vysvetlil  energetické zmeny 

spojené so vznikom a zánikom 

väzby (disociačná energia, 

väzbová energia) a posúdil vzťah s 

pevnosťou väzby, 

• určil väzbovosť atómu v 

molekule,  

• porovnal polaritu kovalentných 

väzieb v daných molekulách 

(rozdiel elektronegativít), 

• vysvetlil princíp väzby 

kovalentnej, polárnej, nepolárnej, 

jednoduchej, násobnej, 

delokalizovaných konjugovaných 

väzieb, 

• objasnil a aplikoval efekty 

vyvolané prítomnosťou polárnej 

väzby (indukčný 

a mezomérrny efekt), koordinačnej, 

iónovej, vodíkovej, kovovej väzby, 

van der Waalsových síl, 

• vysvetlil stabilitu molekuly N2 , 

anomáliu vody ako dôsledok 

chemických väzieb, 

medzimolekulových väzieb, 

• uviedol príklady molekúl, v 

ktorých sa nachádzajú jednoduché,  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

VŠEOBECNÁ CHÉMIA 

 
 

 dvojité alebo trojité väzby 

• určil typ chemickej väzby na 

základe rozdielu hodnôt 

elektronegativít atómov viažucich 

sa atómov prvkov 

Chemické reakcie, 

chemické rovnice 
4 

chemická reakcia, reaktanty, 

produkty, schéma chemickej 

reakcie, chemická rovnica, zákon 

zachovania hmotnosti v 

chemických reakciách, 

stechiometrický koeficient, 

syntéza, analýza, 

limitujúci reaktant, reaktant v 

nadbytku. 

 

• poznal príklady chemických a 

fyzikálnych zmien, 

• rozlíšil schému a rovnicu 

chemickej reakcie, 

• zapísal rovnicu reakcie na zaklade 

slovného popisu chemickej reakcie, 

• poznal zákon zachovania 

hmotnosti pri chemických 

reakciách, 

• poznal kvalitatívno-kvantitatívny 

význam chemickej rovnice, 

• vysvetlil význam 

stechiometrických koeficientov v 

chemickej rovnici, 

• napísal jednoduché chemické 

schémy typu A + B → AB; AB → 

A + B, 

• doplnil stechiometrické 

koeficienty v chemických schémach 

typu A + B → AB; 

AB → A + B, 

• vymenoval jednotlivé kritéria 

klasifikácie chemických reakcií a 

typy reakcií (delenie 

reakcií na homogénne a 

heterogénne; podľa reagujúcich 

častíc na molekulové, 

radikálové a iónové; podľa 

prenášaných častíc na protolytické, 

redoxné, komplexotvorné, 

zrážacie; podľa väzbovych zmien 

na adičné, substitučné, eliminačné a 

prešmyky), 

typológia reakcií anorganických 

látok, (syntéza, analýza, substitúcia, 

konvezia) 

• vypočítal: hmotnosť (resp. 

koncentráciu, látkové množstvo, 

objem plynu) reaktantov 

resp. produktov z chemickej 

rovnice na základe známej 

hmotnosti (resp. látkového 

množstva, koncentrácie, objemu 

plynu) jednej látky. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

VŠEOBECNÁ A FYZIKÁLNA CHÉMIA 

Energetické zmeny 

pri chemických 

reakciách 

4 
Exotermická reakcia, 

endotermická reakcia, entalpia, 

reakčné teplo, termochemická 

rovnica, 

1. a 2. termochemický zákon. 

• vysvetlil rozdiely v zápise 

chemickej rovnice a 

termochemickej rovnice, 

• zapísal termochemickou rovnicou 

priebeh chemickej reakcie,  

• klasifikoval chemické reakcie na 

základe rôznych zápisov 

termochemickej rovnice na 

exotermické a endotermické, 

• určil hodnotu reakčného tepla 

spätnej reakcie na základe hodnoty 

reakčného tepla 

priamej reakcie a  na základe 1. 

termochemického zákona, 

• vymenoval po dva príklady 

exotermickej a endotermickej 

reakcie z každodenného života 

• bezpečne pracoval s horľavými 

látkami, 

• zakreslil a vysvetlil graf zmeny 

energie sústavy počas chemickej 

reakcie, 

• vypočítal zmenu entalpie reakcie 

(napr. spaľovanie uhľovodíkov) na 

základe väzbovych 

energií reaktantov a produktov, 

• vyjadril vlastný názor na vplyv 

spaľovacích procesov na životné 

prostredie. 

Rýchlosť 

chemických reakcií 
4 

Rýchlosť chemickej reakcie, 

faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií (koncentrácia 

reaktantov, teplota, katalyzátor, 

veľkosť povrchu tuhých látok), 

účinná zrážka, aktivovaný 

komplex, aktivačná energia, 

katalyzátor, inhibítor, homogénna 

a heterogénna katalýza. 

 

• definoval rýchlosť chemickej 

reakcie ako zmenu koncentrácie 

reaktantov alebo 

produktov za časový interval, 

• vymenoval faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemických reakcií 

(koncentrácia, teplota, 

katalyzátor, veľkosť povrchu 

tuhých látok), 

• poznal ako ovplyvní zvýšenie 

/zníženie teploty rýchlosť 

chemickej reakcie, 

• poznal ako ovplyvní 

zvýšenie/zníženie koncentrácie 

reaktantov rýchlosť chemickej 

reakcie, 

• poznal ako ovplyvní rýchlosť 

chemickej reakcie pridanie 

katalyzátora, 

• aplikoval princípy zrážkovej 

teórie; ovplyvňovania rýchlosti  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

VŠEOBECNÁ A FYZIKÁLNA CHÉMIA 

 
 

 chemickej reakcie vplyvom 

rôznych faktorov (koncentrácia, 

teplota, tlak, veľkosť povrchu, 

katalyzátor) pri riešení 

jednoduchých úloh, 

• vymenoval príklad katalyzátora z 

každodenného života (napr. 

enzýmy), 

• uviedol príklad chemickej reakcie 

z každodenného života, ktorá 

prebieha pomaly a ktorá 

rýchlo, 

• vysvetlil, prečo je dôležité poznať 

rýchlosť priebehu chemických 

reakcií a možnosti ich 

Ovplyvňovania 

Chemická 

rovnováha 
2 

Chemická rovnováha, príčina 

vzniku rovnovážneho stavu, 

rovnovážna koncentrácia látok, 

rovnovážna konštanta, faktory 

ovplyvňujúce chemickú rovnováhu 

(koncentrácia, teplota, tlak)  

 

 vysvetlil čo je chemická 

rovnováha a rovnovážna 

koncentrácia 

 vysvetlil význam hodnoty 

rovnovážnej konštanty  

 napísal vzťah pre výpočet 

rovnovážnych konštánt daných 

reakcií 

 vymenoval faktory ovplyvňujúce 

chemickú rovnováhu 

(koncentrácia látok, teplota, tlak) 

 poznal  a vysvetlil ako ovplyvní 

rovnovážny stav sústavy pridanie 

reaktantu , odobratie produktu 

 poznal a vysvetlil ako ovplyvní 

rovnovážny stav sústavy zvýšenie 

alebo zníženie teploty,  tlaku 

 poznal a vysvetlil vplyv 

katalyzátora na chemickú 

rovnováhu  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

VŠEOBECNÁ A FYZIKÁLNA CHÉMIA 

Typy chemických 

reakcií 
8 

Arheniova a Brőnstedova teória 

kyselín a zásad, Brönstedova 

kyselina, Brönstedova zásada, 

protolytická reakcia, konjugovaný 

pár, amfotérne látky (amfolyty), 

disociačná konštanta, sila kyselín, 

silná a slabá kyselina, silná a slabá 

zásada, autoprotolýza vody, 

ionový súčin vody, pH, stupnica 

pH, kyslý, neutrálny a zásaditý 

roztok, výpočet pH silných 

a slabých kyselín a zásad, 

rovnováha v protolytických  

reakciách,  neutralizácia, soľ, 

indikátor, hydrolýza solí, 

oxidačne čislo, redukcia, oxidacia, 

redoxne reakcie, čiastkova reakcia, 

redukovadlo, 

oxidovadlo, elektrochemicky rad 

napatia kovov, ušľachtily a 

neušľachtily kov, galvanicky 

članok, elektrolyza., zražacia 

reakcia, zrazenina, ionovy zapis 

chemickej reakcie, sučin 

rozpustnosti, komplexna 

zlučenina, ligand, centralny atom. 

 

 

 

Prierezová téma Enviromentálna 

výchova : Kyseliny a zásady- kyslé 

dažde a ich dopad na životné 

prostredie, vplyv silných kyselín 

a zásad na ľudský organizmus, 

praktický význam neutralizácie pri 

poskytovaní prvej pomoci 

 

Cieľ:   Vedieť hodnotiť 

objektívnosť a závažnosť 

informácií o stave životného 

prostredia a komunikovať 

o nich, racionálne ich 

obhajovať a zdôvodňovať 

svoje názory a stanoviská. 

Využívať informačné 

a komunikačné technológie 

a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií. 

 

 

 poznal Arheniovu a Brőnstedovu 

teóriu kyselín a zásad 

 poznal disociačnú konštantu 

a vysvetlil  jej význam 

 zo známej číselnej hodnoty 

disociačnej konštanty kyseliny 

zaradil kyseliny medzi silné, 

stredne silné, slabé 

 odvodil vzťah pre rovnovážnu 

konštantu autoprotolýzy vody – 

iónový súčin vody KV 

 vedel odvodiť vzťahy pre výpočet 

pH silných kyselín a zásad, 

 vedel vypočítať pH silných 

a slabých kyselín s danou 

koncentráciou, 

 vedel určiť stechiometrické 

koeficienty v redoxnej rovnici 

 vysvetlil na príklade oxidáciu a 

redukciu látky 

 zapísal čiastkové reakcie oxidácie 

a redukcie 

 chápal význam pojmov 

redukovadlo a oxidovadlo 

 vymenoval príklady látok, ktoré 

pôsobia ako oxidovadlá alebo 

redukovadlá 

 vedel zaradiť daný prvok alebo 

zlúčeninu medzi oxidovadlo 

alebo redukovadlo, 

 vedel zapísať vznik zrazeniny 

iónovým zápisom 

 vedel charakterizovať KS (súčin 

rozpustnosti) 

 zápisom vedel vyjadriť 

rovnováhu medzi zrazeninou a jej 

iónmi v nasýtenom roztoku 

a napísať vzťah pre výpočet KS  

● na základe hodnôt KS pri danej 

teplote vedel určiť najmenej 

a najviac rozpustnú látku 

 vedel zapísať komplexnú časticu 

 vedel pomenovať komplexnú 

časticu 

  poznal význam konštanty 

stability komplexu a jej závislosti 

od teploty 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VŠEOBECNÁ  A  ANALYTICKÁ  CHÉMIA 

Výpočty v chémii 10 Relatívna atómová hmotnosť 

Ar(X), relatívna molekulová 

hmotnosť Mr(Y), látkové 

množstvo n, Avogadrova 

konštanta NA,
 
molárna (mólová)  

hmotnosť Mm, stechiometrický 

vzorec   

 množstva rozlíšil relatívnu atómovú 

hmotnosť Ar(X), relatívnu 

molekulovú hmotnosť Mr(Y) a 

mólovú hmotnosť Mm, 

 poznal význam Avogadrovej 

konštanty  

 určil mólovú hmotnosť zlúčeniny zo 

známych hodnôt Ar  prvkov  

 napísal vzťah pre výpočet látkového  

    množstva 

)(

)(

AM

Am
n

m


  a vysvetlil symboly 

v zápise 

 

• vypočítal hmotnosť (resp.   

koncentráciu, látkové množstvo, 

objem plynu) reaktantu alebo 

produktu na základe zápisu 

chemickej rovnice reakcie, ak je 

daná hmotnosť (resp. 

koncentrácia, látkové množstvo, 
objem plynu) produktu alebo 

reaktantu, 

• určil stechiometrický vzorec 

zlúčeniny na základe uvedených 

výsledkov chemickej 

analýzy vzorky (výpočet). 

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra – spisovné vyjadrovanie pri prezentácii získaných poznatkov 

Matematika – výpočty z chemických vzorcov a rovníc 

Geografia –zastúpenie biogénnych prvkov  a ich zlúčenín v prírode, ekológia 

Biológia – zloženie živej a neživej prírody, deje prebiehajúce v živých sústavách, škodlivosť 

návykových látok na ľudský organizmus ochrana  zdravia 

Fyzika – fyzikálne vlastnosti prvkov a zlúčenín, elektrolýza, molekulová fyzika 

Geografia – výskyt prvkov a ich zlúčenín v prírode 

Umenia a kultúra - zásady správania 

Dejepis – dejiny staroveku 

Informatika – komunikácia prostredníctvom IKT (získavanie informácií a ich využitie v praxi) 

Občianska náuka – využitie poznatkov o zdravom stravovaní v ekonomike 
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Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústna odpoveď 

Ústne odpovede                                                         Didaktický test 

Písomné skúšanie                                                       Neštandardizovaný didaktický test 

                                                                                   Praktické cvičenia 

 

 
 

Pri klasifikácii výsledkov v chémii  sa hodnotí v súlade s učebnými  osnovami a vzdelávacími 

štandardami podľa Metodického pokynu č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie 

a klasifikáciu stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11/2009 – R z 25. augusta 2009. Pri malých písomných prácach, 

didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

Tematické celky v predmete seminár z chémia budú odučené s použitím učebných pomôcok a 

výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu  Moderná škola Kód ITMS projektu: 

26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : CHÉMIA 
1 hodina týždenne, spolu 30 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
BIOCHÉMIA 

Základy biochémie 1 Predmet štúdia biochémie, 

statická, dynamická, funkčná 

biochémia, význam biochémie 

 charakterizoval predmet štúdia 

biochémie 

 poznal  jej význam, rozdelenie na 

dynamickú, funkčnú a statickú 

a využitie v praxi 
 

Chemické znaky 

živých sústav 

1 Jednotný chemický základ, 

chemická premena, metabolizmus, 

výmena látok a energie s okolitým 

prostredím, enzýmový charakter 

chemických dejov 

 vedel vymenovať a 

charakterizovať znaky živých 

sústav 

Chemické zloženie 

živých sústav 

3 Biogénne prvky, makroprvky, 

mikroprvky, výskyt biogénnych 

prvkov v živých sústavách, 

základné látky v biosyntéze 

organických zlúčenín 

 charakterizoval makro a 

mikroprvky 
 poznal význam makro prvkov a 

mikro prvkov v živých 

organizmoch 

 vedel vymenovať 5 základných 

makroprvkov a uviesť aj niektoré 

ďalšie makropvky a mikroprvky 

 vymenoval a charakterizoval 

zlúčeniny, z ktorých sú najčastejšie 

zložené živé sústavy 

 poznal význam a toxicitu H2O, 

CO2 , NH3 pre živý organizmus  

Fyzikálnochemické 

deje  v živých 

sústavách 

6 Difúzia, osmóza, semipermeabilná 

membrána, hypotonický, 

hypertonický a izotonický roztok, 

koloidný a heterogénny charakter 

živých sústav, metabolizmus, 

metabolická dráha, deje 

katabolické, anabolické, 

amfibolické, redoxné deje v živých 

sústavách, dehydrogenácia 

(oxidácia), hydrogenácia 

(redukcia) substrátu, aeróbne 

a anaeróbne deje, vznik energie 

v organizme, energetický význam 

redoxných dejov 

 vedel charakterizovať difúziu, 

rozlíšiť, čo je pasívny, aktívny a 

uľahčený transport  

 poznal význam osmózy pre živé 

organizmy  

 charakterizoval metabolizmus 

 vedel  rozdiel medzi 

katabolizmom a anabolizmom 

 vysvetlil energetický efekt   

redoxných dejov v živých sústavách 

 poznal význam katabolických, 

anabolických a amfibolických dejov 

v živých sústavách  

 vymenoval príklady 

endergonických a exergonických 

dejov 

 vedel ako vzniká energia 

v organizmoch 

 poznal názov zlúčeniny 

vytvorenej rozkladom živín pre 

uchovanie chemickej energie 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

BIOCHÉMIA 
 

 
 

  poznal názov zlúčeniny, ktorá je 

spoločným produktom rozkladu 

hlavných zložiek potravy a 

pomenoval príslušný cyklus 

 

Biosyntéza 

a metabolizmus 

sacharidov 

5 
Získavanie sacharidov , rovnica 

fotosyntézy, svetlá fáza 

fotosyntézy, fotolýza vody, tmavá 

fáza fotosyntézy, glykolýza 

 opísal získavanie sacharidov 

 uviedol sumárnu rovnicu 

fofosyntézy 

 opísal princíp priebehu svetelnej 

fázy fotosyntézy, funkci chlorofylu, 

svetla, fotolýzu vody 

 opísal princip priebehu tmavej 

fázy fotosyntézy, náväznosť na 

svetlú fázu 

 opísal podľa danej schémy ako sa 

štiepi glukóza pri anaeróbnych 

podmienkach na kyselinu 

pyrohroznovú a vysvetlil funkciu 

ATP pri týchto reakciách 

 opísal schému premeny  kyseliny 

pyrohroznovej cez acetaldehyd na 

etanol v kvasinkách 

 opísal schému premeny kyseliny 

pyrohroznovej na kyselinu mliečnu 

 opísal oxidačnú dekarboxyláciu 

kyseliny pyrohroznovej na 

acetylkoenzým A a jeho vstup do 

citrátového cyklu 

 opísal proces hydrolýzy škrobu a 

glykogénu na glukózu 

 objasnil význam fotosyntézy pre 

vznik energeticky bohatých látok a 

pre kolobeh kyslíka v prírode 

  vysvetlil malý energetický zisk 

pri anaeróbnej oxidácii glukózy 
 

Biosyntéza 

a metabolizmus 

lipidov 

4 Lipidy, hydrolýza lipidov, 

cholesterol, β-oxidácia mastných 

kyslín (Lynenova špirála)   

 vysvetlil význam kyslíka pre 

ziskávanie energie z β-oxidácie 

mastných kyselín 

 vedel vysvetliť prepojenie β-

oxidácie mastných kyselín 

a citrátového cyklu 

  vedel porovnať glykolýzu 

a Lynenovu špirálu z hľadiska 

energie  

Biosyntéza 

a metabolizmus 

bielkovín 

5 Proteinogénne aminokyseliny, 

esenciálne a neesenciálne 

aminokyseliny, redukčná 

aminácia, transaminácia, oxidačná  

 charakterizoval aminokyseliny 

z chemického hľadiska 

 vysvetlil význam aminokyselín pri 

tvorba bielkovín 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

BIOCHÉMIA 
 

  
deaminácia, močovina, bielkoviny, 

klasifikácia bielkovín podľa tvaru 

molekuly, klasifikácia zložitých 

bielkovín a ich význam pre živé 

organizmy, močovinový cyklus 

 zapísal rovnicou redukčnú 

amináciu a transamináciu 

 opísal spôsob odbúravania 

bielkovín pomocou enzýmov 

 vysvetlil potrebu tvorby 

močoviny pre človeka 

 chápal vzťah medzi odbúravaním 

bielkovín a tvorbou močoviny 

 opísal podľa schémy močovinový 

cyklus 

 uviedol produkty vzniknuté 

rozkladom väčšiny aminokyselín 

 uviedol zlúčeninu, ktorá je 

odpadovým produktom katabolizmu 

bielkovín u človeka 

Citrátový cyklus 

a koncový 

oxidačný (dýchací) 

režazec 

5 
Citrátový (Krebsov) cyklus, 

dýchací  reťazec 

 

 

 

 

 

 poznal umiestnenie a význam 

dýchacieho reťazca pre bunku 

 vysvetlil význam dýchacieho 

reťazca pre udržiavanie telesnej 

teploty  

 poznal umiestnenie citrátového 

cyklu v bunke 

 vysvetlil podľa predloženej 

schémy význam oxidačno-

redukčných reakcií citrátového 

cyklu  

 poznal vzťah medzi citrátovým 

cyklom a dýchacím reťazcom 

 poznal konečné produkty 

citrátového cyklu (oxid uhličitý, 

vodík, kyselina oxaloctová)  

 objasnil princíp reakcií 

v koncovom oxidačnom reťazci 

 poznal produkty koncového 

oxidačného reťazca 

 poznal princíp postupného 

uvoľňovania energie v koncovom 

oxidačnom reťazci (vodík 

prenášaný NAD, NADPH, FAD 

a súčasné zabudovanie energie do 

ATP ) 

 definoval oxidačnú fosforyláciu 

  vedel, že vodík vstupuje do 

ďalšieho sledu reakcií, kde sa tvorí 

voda a ATP 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : CHÉMIA 
2 hodiny týždenne, spolu 60 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
BIOCHÉMIA 

Základy biochémie 1 Predmet štúdia biochémie, 

statická, dynamická, funkčná 

biochémia, význam biochémie 

 charakterizoval predmet štúdia 

biochémie 

 poznal  jej význam, rozdelenie na 

dynamickú, funkčnú a statickú 

a využitie v praxi 
 

Chemické znaky 

živých sústav 

1 Jednotný chemický základ, 

chemická premena, metabolizmus, 

výmena látok a energie s okolitým 

prostredím, enzýmový charakter 

chemických dejov 

 vedel vymenovať a 

charakterizovať znaky živých 

sústav 

Chemické zloženie 

živých sústav 

2 Biogénne prvky, makroprvky, 

mikroprvky, výskyt biogénnych 

prvkov v živých sústavách, 

základné látky v biosyntéze 

organických zlúčenín 

 charakterizoval makro a 

mikroprvky 
 poznal význam makro prvkov a 

mikro prvkov v živých 

organizmoch 

 vedel vymenovať 5 základných 

makroprvkov a uviesť aj niektoré 

ďalšie makropvky a mikroprvky 

 vymenoval a charakterizoval 

zlúčeniny, z ktorých sú najčastejšie 

zložené živé sústavy 

 poznal význam a toxicitu H2O, 

CO2 , NH3 pre živý organizmus  

Fyzikálnochemické 

deje  v živých 

sústavách 

6 Difúzia, osmóza, semipermeabilná 

membrána, hypotonický, 

hypertonický a izotonický roztok, 

koloidný a heterogénny charakter 

živých sústav, metabolizmus, 

metabolická dráha, deje 

katabolické, anabolické, 

amfibolické, redoxné deje v živých 

sústavách, dehydrogenácia 

(oxidácia), hydrogenácia 

(redukcia) substrátu, aeróbne 

a anaeróbne deje, vznik energie 

v organizme, energetický význam 

redoxných dejov 

 vedel charakterizovať difúziu, 

rozlíšiť, čo je pasívny, aktívny a 

uľahčený transport  

 poznal význam osmózy pre živé 

organizmy  

 charakterizoval metabolizmus 

 vedel  rozdiel medzi 

katabolizmom a anabolizmom 

 vysvetlil energetický efekt   

redoxných dejov v živých sústavách 

 poznal význam katabolických, 

anabolických a amfibolických dejov 

v živých sústavách  

 vymenoval príklady 

endergonických a exergonických 

dejov 

 vedel ako vzniká energia 

v organizmoch 

 poznal názov zlúčeniny 

vytvorenej rozkladom živín pre 

uchovanie chemickej energie 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

BIOCHÉMIA 
 

 
 

  poznal názov zlúčeniny, ktorá je 

spoločným produktom rozkladu 

hlavných zložiek potravy a 

pomenoval príslušný cyklus 

Biosyntéza 

a metabolizmus 

sacharidov 

5 
Získavanie sacharidov , rovnica 

fotosyntézy, svetlá fáza 

fotosyntézy, fotolýza vody, tmavá 

fáza fotosyntézy, glykolýza 

 opísal získavanie sacharidov 

 uviedol sumárnu rovnicu 

fofosyntézy 

 opísal princíp priebehu svetelnej 

fázy fotosyntézy, funkci chlorofylu, 

svetla, fotolýzu vody 

 opísal princip priebehu tmavej 

fázy fotosyntézy, náväznosť na 

svetlú fázu 

 opísal podľa danej schémy ako sa 

štiepi glukóza pri anaeróbnych 

podmienkach na kyselinu 

pyrohroznovú a vysvetlil funkciu 

ATP pri týchto reakciách 

 opísal schému premeny  kyseliny 

pyrohroznovej cez acetaldehyd na 

etanol v kvasinkách 

 opísal schému premeny kyseliny 

pyrohroznovej na kyselinu mliečnu 

 opísal oxidačnú dekarboxyláciu 

kyseliny pyrohroznovej na 

acetylkoenzým A a jeho vstup do 

citrátového cyklu 

 opísal proces hydrolýzy škrobu a 

glykogénu na glukózu 

 objasnil význam fotosyntézy pre 

vznik energeticky bohatých látok a 

pre kolobeh kyslíka v prírode 

  vysvetlil malý energetický zisk 

pri anaeróbnej oxidácii glukózy 
 

Biosyntéza 

a metabolizmus 

lipidov 

4 Lipidy, hydrolýza lipidov, 

cholesterol, β-oxidácia mastných 

kyslín (Lynenova špirála)   

 vysvetlil význam kyslíka pre 

ziskávanie energie z β-oxidácie 

mastných kyselín 

 vedel vysvetliť prepojenie β-

oxidácie mastných kyselín 

a citrátového cyklu 

  vedel porovnať glykolýzu 

a Lynenovu špirálu z hľadiska 

energie  

Biosyntéza 

a metabolizmus 

bielkovín 

4 Proteinogénne aminokyseliny, 

esenciálne a neesenciálne 

aminokyseliny, redukčná 

aminácia, transaminácia, oxidačná  

 charakterizoval aminokyseliny 

z chemického hľadiska 

 vysvetlil význam aminokyselín 

pri tvorba bielkovín 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

BIOCHÉMIA 
 

  
deaminácia, močovina, bielkoviny, 

klasifikácia bielkovín podľa tvaru 

molekuly, klasifikácia zložitých 

bielkovín a ich význam pre živé 

organizmy, močovinový cyklus 

 zapísal rovnicou redukčnú 

amináciu a transamináciu 

 opísal spôsob odbúravania 

bielkovín pomocou enzýmov 

 vysvetlil potrebu tvorby 

močoviny pre človeka 

 chápal vzťah medzi odbúravaním 

bielkovín a tvorbou močoviny 

 opísal podľa schémy močovinový 

cyklus 

 uviedol produkty vzniknuté 

rozkladom väčšiny aminokyselín 

 uviedol zlúčeninu, ktorá je 

odpadovým produktom katabolizmu 

bielkovín u človeka 

Citrátový cyklus 

a koncový 

oxidačný (dýchací) 

režazec 

5 
Citrátový (Krebsov) cyklus, 

dýchací  reťazec 

 

 

 

 

 

 poznal umiestnenie a význam 

dýchacieho reťazca pre bunku 

 vysvetlil význam dýchacieho 

reťazca pre udržiavanie telesnej 

teploty  

 poznal umiestnenie citrátového 

cyklu v bunke 

 vysvetlil podľa predloženej 

schémy význam oxidačno-

redukčných reakcií citrátového 

cyklu  

 poznal vzťah medzi citrátovým 

cyklom a dýchacím reťazcom 

 poznal konečné produkty 

citrátového cyklu (oxid uhličitý, 

vodík, kyselina oxaloctová)  

 objasnil princíp reakcií 

v koncovom oxidačnom reťazci 

 poznal produkty koncového 

oxidačného reťazca 

 poznal princíp postupného 

uvoľňovania energie v koncovom 

oxidačnom reťazci (vodík 

prenášaný NAD, NADPH, FAD 

a súčasné zabudovanie energie do 

ATP ) 

 definoval oxidačnú fosforyláciu 

  vedel, že vodík vstupuje do 

ďalšieho sledu reakcií, kde sa tvorí 

voda a ATP 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

MAKROMOLEKULOVÁ CHÉMIA 
 

Polyméry, 

klasifikácia 

polymérov, 

všeobecné 

vlastnosti 

2 Makromolekulová chémia, 

makromolekulové látky, 

makromolekula,  polymér, 

prírodný a syntetický polymér, 

lineárne, sieťované, priestorovo 

sieťované polyméry, termoplasty, 

termosety 

 charakterizoval makromolekulovú 

chémiu ako vednú disciplínu 

a predmet jej štúdia 

 definoval makromolekulu, 

polymér 

 klasifikoval polyméry podľa 

pôvodu 

 vedel klasifikovať syntetické 

polyméry podľa typu chemických 

reakcií, ktorými vznikli, podľa 

tvaru molekúl a podľa správania sa 

pri zvýšenej teplote 

 vedel uviesť faktory, ktoré 

významne ovplyvňujú vlastnosti 

makromolekulových látok 

 

Zloženie 

a štruktúra 

polymérov 

2 Stavebná jednotka (mér), 

štruktúrna jednotka, biopolyméry, 

syntetické polyméry, reťazce 

polymérov, homopolyméry, 

kopolyméry 

 vysvetlil pojmy stavebná 

a štruktúrna jednotka, 

polymerizačný stupeň 

 vysvetlil rozdiel medzi 

prírodnými a syntetickými 

polymérmi a porovnal stavbu 

prírodných a syntetických 

polymérov 

Syntetické 

polyméry 

a reakcie, ktorými 

vznikajú 

2 Polymerizácia, polykondenzácia, 

polyadícia 

 vysvetlil rozdiel medzi 

jednotlivými reakciami, ktorými sa 

pripravujú polyméry 

 vysvetlil  rozdiel medzi 

polymérom a kopolymérom 

Polymerizácia, 

polyméry 

vznikajúce 

polymerizáciou 

5 Polymerizácia, 

homopolymerizácia, 

kopolymerizácia, PE, PVC, PP, 

PTFE, PS, PVAC, PMMA, 

vulkanizácia kaučuku 

 uviedol príklad homopolyméru 

a kopolyméru 

 vedel vymenovať aspoň 5 

polymérov pripravených 

polymerizáciou a uviesť ich 

všeobecné vlastnosti a použitie 

Polykondenzácia, 

polyméry 

vzikajúce 

polykondenzáciou 

4 Polykondenzácia, polykondenzát, 

polyester, polyamid, fenoplast 

(bakelit), aminoplast, epoxidové 

živice 

 uviedol rozdiel medzi 

polymerizáciou a polykondenzáciou 

 vymenoval aspoň 5 polymérov 

pripravených polykondenzáciou 

a uviedol ich všeobecné vlastnosti a 

použitie 

Polyadícia, polyméry 

vznikajúce 

polyadíciou, silikóny 

3 Polyadícia, polyuretány, silikóny, 

silikónové kaučuky 

 charakterizoval polyadíciu 

 uviedol použitie polyuretánov, 

silikónov 

 

Modifikované 

prírodné polyméry 

2 Celulóza, kaučuk, viskóza, celofán  uviedol použitie celulózy, viskózy  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

ANALYTICKÁ  CHÉMIA 
 

Kvantitatívna 

analýza 

5 Analytická chémia, kvantitatívna 

analýza, stanovenie, vážková 

analýza, odmerná analýza, titrácia, 

odmerný roztok, bod ekvivalencie, 

indikátor 

 vedel čo je predmetom skúmania 

analytickej chémie, kvantitatívnej 

analýzy 

 poznal požiadavky na chemickú 

reakciu kvantitatívnej analýzy 

 popísal vážkovú analýzu, 

odmernú analýzu, titráciu 

 poznal princípy metód odmernej 

analýzy – neutralizačné, 

komplexotvorné, zrážacie 

a oxidačno-redukčné titrácie 

 uskutočnil titračné stanovenie 

 vypočítal výsledok titračného 

stanovenia 

Kvalitatívna 

analýza 

5 Kvalitatívna analýza, dôkaz, 

analyt, skupinová reakcia, 

skupinové skúmadlo, selektívna 

reakcia, skúmavkové pokusy, 

pokusy na kvapkovacej doštičke 

 vedel čo je predmetom skúmania 

analytickej chémie, kvalitatívnej 

analýzy 

 poznal požiadavky na chemickú 

reakciu kvalitatívnej analýzy 

 ukázal základné zručnosti pri 

skúmavkových pokusoch, pri 

pokusoch na kvapkovacej doštičke 

 charakterizoval  skupinovú 

reakciu, selektívnu reakciu, 

skupinové skúmadlo 

 poznal 3 skupinové činidlá 

a vymenoval niektoré katióny I. 

a II. triedy 

 poznal aspoň 5 selektívnych 

reakcií 

 poznaľ plameňové skúšky 

katiónov 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z CHÉMIE 
2 hodiny týždenne, spolu 60 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

ORGANICKÁ  CHÉMIA 

Charakteristika 

a rozdelenie 

organických látok 

 

6 Charakteristika organickej chémie, 

organických zlúčenín, štruktúra 

organických zlúčenín, izoméria 

(konštitučná, priestorová – cis, trans 

izoméria, optická), acyklický – priamy 

reťazec, rozvetvený reťazec, cyklický 

reťazec, 

uhľovodík, uhľovodíkový zvyšok, 

nasýtený a nenasýtený uhľovodík, 

empirický (stechiometrický) vzorec, 

sumárny (molekulový vzorec), 

konštitučný (štruktúrny) vzorec, 

zjednodušený konštitučný vzorec, 

jednoduchá väzba, násobná väzba, 

dvojitá väzba, trojitá väzba, 

väzbovosť, reakčná schéma, 

mechanizmus reakcie, adičná reakcia, 

eliminačná reakcia, substitučná 

reakcia, polárna a nepolárna molekula, 

činidlo, radikál, nukleofil, elektrofil, 

alkány, alkény, alkadiény, alkíny, 

arény, heteroatóm, karcinogén, 

oxidácia a redukcia organických látok, 

polárna a nepolárna molekula, 

rozpustnosť organických látok vo 

vode a v nepolárnych rozpúšťadlách, 

závislosť fyzikálnych vlastností 

organických látok od ich štruktúry, 

formovanie názorov na organické 

látky (Berzeliova vitalistická teória a 

experimenty, ktoré ju vyvrátili – F. 

Wöhler – príprava močoviny), 

hybridizácia (sp
3
, sp

2
, sp), indukčný 

a mezomérny efekt. 

z tiokyanatanu amónneho,  

poznal príčinu existencie veľkého 

počtu organických zlúčenín uhlíka 

(schopnosť reťazenia),  

N a halogénov v molekulách 

organických zlúčenín,  

základe jej molekulového, resp. 

konštitučného vzorca medzi 

uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov,  

základe jej konštitučného vzorca medzi 

alkány, alkény, alkadiény, alkíny, 

arény, nasýtené a nenasýtené, zlúčeniny 

s acyklickým (rozvetveným a 

nerozvetveným) a cyklickým reťazcom, 

zlúčeniny obsahujúce heteroatóm,  

sumárny alebo konštitučný, resp. 

zjednodušený konštitučný, vzorec 

zlúčeniny,  

funkčné skupiny v uvedených 

vzorcoch,  

ríklady 

(štruktúrnym vzorcom) konštitučných a 

cis-trans izomérov,  

organickej zlúčenine podľa zapísaného 

konštitučného vzorca (jednoduchá, 

násobná, dvojitá, trojitá, polárna, 

nepolárna),  

konštitučných izomérov alkánu, alkénu, 

cykloalkánu s daným molekulovým 

vzorcom (C3 – C5),  

medzi jednotlivé typy izomérov,  

(molekulové, racionálne, štruktúrne) 

rôznych jednoduchých organických 

zlúčenín acyklických, cyklických, 

nasýtených, nenasýtených, 

aromatických,  

alebo rovnice, či sa jedná o adičnú, 

eliminačnú alebo substitučnú reakciu,  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   uhľovodíky sú nepolárne zlúčeniny, 

napr. pri určovaní ich rozpustnosti vo 

vode a nepolárnych rozpúšťadlách, 

hlavne v spojení s ich využitím 

v bežnom živote,  

priestorové usporiadanie atómov v 

molekulách organických zlúčenín,  

informácie o fyzikálnych vlastnostiach 

vybraných organických zlúčenín, 

izomérov (teplota varu, topenia, 

rozpustnosť vo vode) na základe údajov 

v chemických tabuľkách a vysvetliť 

rozdiely na základe štruktúry 

 

 

Alifatické uhľovodíky 
12 Homologický rad, homologický 

vzorec, alkyl, cykloalkyl, 

hydrogenácia, dehydrogenácia, 

polymerizácia, monomér, polymér, 

makromolekula, polymerizačný 

stupeň, fosílna a recentná surovina, 

zemný plyn, odorizácia zemného 

plynu, ropa, frakčná destilácia, benzín, 

oktánové číslo benzínu, nafta, mazut, 

asfalt, petrochémia, uhlie. 

Poznal vzorce a triviálne názvy: 

acetylén, izoprén,  

 poznal vzorec a názov alkylových 

skupín:  

metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, izopropyl-

, vinyl-,  

 uviedol príklady alkánov, 

cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, 

alkínov (vzorce, názvy),  

 utvoril názov a napísal vzorec: 

nerozvetvených alkánov, alkénov, 

alkínov C1 – C10 a cykloalkánov C3 – 

C6; rozvetvených alkánov, alkénov a 

alkínov C4 – C10 s maximálne dvomi 

rovnakými alkylovými skupinami 

uvedenými vyššie,  

 poznal skupenstvo alifatických 

uhľovodíkov C1 – C4, C5 – C16 a 

vyššie,  

 porovnal dĺžku, pevnosť jednoduchej, 

dvojitej a trojitej väzby,  

 posúdil reaktivitu uhľovodíka 

vzhľadom na jeho štruktúru  

(prítomnosť násobnej alebo 

jednoduchej väzby),  

 poznal typy reakcií charakteristických 

pre alkány (SR), alkény a alkíny (AE) a 

uviedol aspoň jeden ich príklad 

chemickou rovnicou,  

 napísal chemickú rovnicu horenia 

(dokonalé, nedokonalé) metánu, napísal 

chemickú rovnicu reakcie metánu s Cl2,  

 napísal chemickú rovnicu reakcie 

eténu s H2O, HCl, H2 a využitie týchto 

reakcií v priemysle pri výrobe etanolu, 

PVC a stužovanie tukov,  

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

517 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

ORGANICKÁ  CHÉMIA 

 
 

  zapísal chemickú rovnicu dokonalého 

a nedokonalého horenia alkánov C1 – 

C4,  

 zapísal schému polymerizácie eténu a 

izoprénu,  

 poznal spôsob, akým sa v laboratóriu 

dokazuje násobná väzba (brómová 

voda, KMnO4 – nie chemickou 

rovnicou),  

 vymenoval uhľovodíky, ktoré sa 

využívajú ako zdroje energie a príklady 

ich konkrétneho využitia (metán, 

propán, bután),  

 charakterizoval zemný plyn (zloženie, 

výbušnosť, farba, zápach – odorizácia, 

horľavosť, ťažba, preprava, využitie 

ako surovina na výrobu organických 

látok a zdroj energie),  

 charakterizoval ropu (zloženie, 

horľavosť, farba, zápach, ťažba, 

preprava, spracovanie, základné 

frakcie, využitie ako surovina na 

výrobu organických látok a zdroj 

energie),  

 porovnal fosílne palivá z hľadiska ich 

vyčerpateľnosti, ekologických 

dôsledkov ich ťažby, spracovania a 

využitia, obsahu škodlivých prímesí 

(kyslé dažde, skleníkový efekt).  

 

Aromatické 

uhľovodíky 
6 

Arén (aromatický uhľovodík), 

konjugovaný systém násobných 

väzieb, delokalizačná energia, 

o-, m-, p- poloha. 

• Poznal vzorce a triviálne názvy: 

benzén, styrén, naftalén, toluén,  

• poznal vzorec a názov skupiny fenyl-,  

• utvoril názov a napísal vzorec  arénov 

odvodených od benzénu s maximálne 

dvomi alkylovými skupinami,  

• uviedol príklady aromatických 

uhľovodíkov,  

• vysvetlil chemickú podstatu 

aromatického charakteru arénov,  

• vedel, že pre arény sú typické 

substitučné elektrofilné reakcie,  

• zapísal chemickou schémou priebeh 

SE  reakcií benzénu (halogenácia, 

nitrácia, sulfonácia) – iba do 1. stupňa,  

• napísal chemickú schému 

polymerizácie styrénu,  

• poznal negatívny vplyv benzénu a 

jeho derivátov na zdravie 

(karcinogénne účinky).  
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Názov tematického 

celku     Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

Deriváty uhľovodíkov  

36 

Halogénderiváty, hydroxyderiváty, 

alkoholy, jednosýtny a viacsýtny 

alkohol, fenoly, lieh, étery, 

karbonylové zlúčeniny, aldehydy, 

ketóny, nitroderiváty, amíny, PVC, 

teflón, insekticíd, freóny, karboxylová 

kyselina, indukčný a mezomérny efekt 

funkčnej skupiny. 

• Vymenoval skupiny derivátov 

uhľovodíkov podľa funkčnej skupiny a 

uviedol príklady zlúčenín z 

jednotlivých skupín derivátov 

uhľovodíkov,  

• poznal väzbovosť S, O, N a 

halogénov v organických zlúčeninách,  

• poznal charakteristické skupiny 

derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-, I-, 

-OH, -NO2, -NH2, -O-, -CO-, -CHO, -

COOH) a spôsob tvorenia ich názvov,  

• zaradil danú zlúčeninu (podľa názvu 

alebo vzorca) do jednotlivých skupín 

derivátov uhľovodíkov,  

• poznal najdôležitejšie triviálne názvy 

a vzorce derivátov uhľovodíkov: 

chloroform, jodoform, vinylchlorid, 

anilín, etylénglykol, glycerol, fenol, 

formaldehyd, acetaldehyd, acetón,  

kyselina mravčia, octová, šťaveľová, 

benzoová,  

• utvoril názov a napísal vzorec 

derivátov odvodených od benzénu a 

alkánov C1 – C10 s maximálne jednou 

funkčnou skupinou uvedenou vyššie,  

• poznal polárny charakter väzby C-

heteroatóm a vyznačil čiastkové náboje 

na atómoch väzby C-heteroatóm,  

• posúdil vplyv funkčnej skupiny na 

fyzikálne a chemické vlastnosti a 

reaktivitu derivátu (indukčný a 

mezomérny efekt),  

• poznal typy reakcií charakteristických 

pre halogénderiváty a hydroxyderiváty 

– SN a E,  

• napísal reakčnú schému reakcie 

brómetánu s NaOH (SN aj eliminačný 

produkt),  

• chápal, že oxidáciou primárnych 

alkoholov vznikajú aldehydy a ďalej 

karboxylové kyseliny, oxidáciou 

sekundárnych alkoholov vznikajú 

ketóny, aj opačné redukčné procesy,  

• napísal reakčnú schému oxidácie 

etanolu na acetaldehyd a kyselinu 

etánovú,  

• chemickou schémou zapísal 

polymerizáciu vinylchloridu a 

tetrafluoreténu,  

• vedel, že freóny a mnohé insekticídy 

majú charakter halogénderivátov,  

• porovnal rozpustnosť etanolu vo 

vode, najmä s prihliadnutím na 

skúsenosť z bežného života,  

• poznal využitie chloroformu, 

tetrachlórmetánu, metanolu, glycerolu,  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

ORGANICKÁ  CHÉMIA 

 
 

 • etylénglykolu, formaldehydu, acetónu 

a ich účinok na ľudský organizmus a 

nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi 

(toxicita, horľavosť,  

výbušnosť). 

vysvetlil základný princíp výroby 

etanolu (aj chemické rovnice), jeho 

využitie (rozpúšťadlo, výroba octu, 

chemická výroba, dezinfekcia, 

potravinárstvo) a jeho účinky na ľudský 

organizmus,  

• poznal využitie karboxylových 

kyselín (octová, benzoová),  

• porovnal silu monokarboxylových 

kyselín C1 – C4,  

• poznal význam derivátov 

karboxylových kyselín pre stavbu 

lipidov a bielkovín,  

• poznal vyžitie freónov, posúdil vplyv 

ich chemického pôsobenia na ozónovú 

vrstvu a z toho vyplývajúce dôsledky 

pre životné prostredie, 

• porovnal acidobázické vlastnosti 

alkoholov, fenolov; uviedol argumenty 

pre vyslovené závery,  

• posúdil možnosti použitia 

alkoholátových aniónov ako zásad a 

nukleofilných činidiel,  

• vyhľadal v molekule karbonylových 

zlúčenín reakčné centrá pre reakciu s 

nukleofilnými a elektrofilnými 

činidlami,  

• aplikoval všeobecný model priebehu 

nukleofilnej adície na konkrétnych 

reakciách, vznik  

poloacetálov,  

• aplikoval princíp oxidačno-

redukčných reakcií aldehydov a 

ketónov a napísať schémy  

konkrétnych oxidačno-redukčných 

reakcií aldehydov a ketónov (vznik 

karboxylových  

kyselín z aldehydov, redukcia 

aldehydov a ketónov),  

• rozlíšil acetaldehyd od acetónu 

Fehlingovým a Tollensovým 

skúmadlom,  

• aplikoval princíp priebehu 

esterifikačných reakcií, napísal rovnice 

konkrétnych reakcií,  

• vysvetlil amfotérne vlastnosti 

aminokarboxylových kyselín, 

peptidovú väzbu,  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

ORGANICKÁ  CHÉMIA 

 
 

 • napísal schému výroby 

močovinoformaldehydových živíc 

(aminoplastov),  

• napísal schému polykondenzácie 

fenolu a formaldehydu a jej praktický 

význam pre  

prípravu fenoplastov a porovnal so 

schémou vzniku aminoplastov. 
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ROČNÍK: PRVÝ 

 
Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. „Obsahový štandard“ vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný  

vysvetliť. „Výkonový štandard“ uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti 

a aplikácie poznatkov predovšetkým  v spojitosti s bežným životom a postoje študentov.  

 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA 
 

3 hodiny týždenne, spolu 99 

hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

I. Pozorovanie a pokus v chémii (2 hod.) 

Pozorovanie a pokus 

v chémii, bezpečnosť 

práce 

 

2 Bezpečnosť práce v chemickom 

laboratóriu, základné laboratórne 

pomôcky, základné laboratórne 

operácie 

 poznal a dodržiaval pravidlá 

bezpečnosti práce v chemickom 

laboratóriu 

 poznal laboratórne pomôcky: 

skúmavka, kadička, destilačná banka, 

odmerná banka, miska, filtračný 

lievik, hodinové sklíčko, 

prachovnica, striekačka, oddeľovací 

lievik, odmerný valec, pipeta, 

chladič, stojan, držiak, svorka, 

filtračný kruh, chemické kliešte, 

chemická lyžička, teplomer, filtračný 

papier, trojnožka, azbestová sieťka, 

kahan  

 použil kadičku, odmerný valec a 

pipetu pri meraní objemu roztoku  

 uskutočnil filtráciu suspenzie (alebo 

zostavil filtračnú aparatúru, 

uskutočnil filtráciu) 

 

II. Sústavy látok, výpočty v chémii (16 hod.) 

Látky – prvky, 

zlúčeniny,  zmesi, 

základné 

charakteristiky 

látok 
 

10 Chémia, látka, chemicky čistá látka, 

prvok, zlúčenina, zmes (homogénna, 

heterogénna), sústava (otvorená, 

uzavretá, izolovaná), fáza, skupenstvo 

látky (tuhé, kvapalné, plynné, 

plazma), spôsoby oddeľovania zložiek 

zmesí (destilácia, filtrácia, 

kryštalizácia), atóm, prvok, zlúčenina, 

základné charakteristiky látok – Z, A, 

Ar, Mr, mu, n Mm, N, NA, Vm  

 

 

 

 

 vymenoval po tri príklady chemicky 

čistej látky a zmesi,  

 rozlíšil rovnorodé a rôznorodé zmesi 

pomocou ich charakteristických 

znakov 

 vyčlenil zo skupiny látok chemicky 

čisté látky a zmesi 

 vedel definovať pojmy chemická 

látka, prvok, zlúčenina, zmes,  

sústava, fáza, ich rozdelenie,  

 poznal spôsoby oddeľovania zložiek 

zmesi 

 Vyjadril a porovnal základné 

charakteristiky látok (Z, A, Ar , 

Mr,mu, n, Mm, N, NA, Vm ), 

definoval pojmy nuklid, izotopy. 

 navrhol vhodný spôsob oddelenia 

zložiek zmesi (destilácia,   filtrácia, 

usadzovanie, kryštalizácia) 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Sústavy látok, výpočty v chémii (16 hod.) 

Roztoky  6 
roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka,  

pravé a nepravé roztoky, nasýtený 

roztok, rozpustnosť látky, hmotnostný 

zlomok, koncentrácia látkového 

množstva (ďalej iba koncentrácia), 

koloidné roztoky 

 rozlíšil rozpustenú látku 

a rozpúšťadlo 

 klasifikoval roztoky podľa 

skupenstva 

 vymenoval po dva príklady 

roztokov rôznych skupenstiev 

 pripravil nasýtený roztok 

 napísal vzťah pre výpočet 

hmotnostného zlomku a vysvetliť 

symboly v zápise 

 vypočítal hmotnostný zlomok 

zložky v roztoku 

 vypočítal hmotnosť rozpustenej 

látky a hmotnosť rozpúšťadla, ak je 

daný hmotnostný zlomok roztoku 

a hmotnosť roztoku 

 vysvetlil význam údajov o zložení 

roztoku z hľadiska praktického 

použitia 

 vypočítal koncentráciu roztoku, ak 

je dané látkové množstvo a objem 

roztoku 

 poznal značku a jednotku 

koncentrácie roztoku 

 vedel charakterizovať koloidný 

roztok 

 vymenoval aspoň 3 príklady 

koloidných roztokov a ich význam 

 využil poznatky o príprave roztokov 

pri ich príprave v domácnostiach 

(napr.: pri zaváraní, pri príprave 

hnojív, zisťovaní zloženia čistiacich 

prostriedkov...)    

III. Štruktúra atómov a iónov (10 hod.) 

Štruktúra atómov 

a iónov 

 
 

10  

Vývoj predstáv o zložení atómu 

a hmoty,  modely atómov, atóm, 

atómové jadro, protón, neutrón, 

nukleóny, protónové číslo, neutrónové 

číslo, nukleónové číslo, nuklidy, 

izotópy, rádionuklidy, elektrónový 

obal atómu, elektrón, orbitál, 

elektrónová vrstva, Heisenbergov 

princíp neurčitosti, de Broglieho 

predstava elektrónu, 

kvantovomechanický model atómu, 

kvantové čísla a ich význam, 

výstavbový princíp, Hundovo 

pravidlo, Pauliho princíp, valenčná 

vrstva, valenčné elektróny, 

 opísal zloženie atómového jadra a 

atómového obalu 

 poznal znamienko náboja elektrónu 

a protónu 

 vedel porovnať hmotnostné pomery 

častíc  

 nakreslil schému jadra atómu 

s vyznačením elementárnych častíc, 

ktoré sa v ňom nachádzajú 

 určil počet elementárnych častíc 

(protónov, elektrónov, neutrónov) 

v atóme prvku na základe známej 

hodnoty A, N, Z 

 uviedol príklad izotopov (vodíka, 

kyslíka, uhlíka, uránu) 

 definoval kvantové čísla 

 poznal pravidlá zapĺňania orbitálov 

elektrónmi 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

523 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Štruktúra atómov a iónov (10 hod.) 

 

Štruktúra atómov 

a iónov 
 

 
elektrónová konfigurácia atómu, ión, 

anión, katión, ionizácia, ionizačná 

energia I, elektrónová afinita A 

 vedel zapísať elektrónovú 

konfiguráciu atómov, iónov, 

konfiguráciu valenčných elektrónov 

úplným zápisom, skráteným 

zápisom, rámčekovým diagramom 

 definoval ionizačnú energiu 

a elektrónovú afinitu 

 mal základnú predstavu o vývoji 

názorov na stavbu hmoty a atómu 

 popísal Rutherfordov pokus 

 poznal Thompsonov, Rutherfordov, 

Bohrov a Sommerfeldov model, ich 

chyby a nedostatky 

 poznal princíp neurčitosti a duálny 

charakter elektrónu 

 vedel aplikovať zákonitosti 

výstavby elektrónového obalu 

 vedel rozpisovať kvantové čísla 

 chápal pojem orbitál (ako priestor 

s najväčšou pravdepodobnosťou 

výskytu elektrónu) 

 vymenoval a popísal typy orbitálov 

(s, p, d, f) 

 poznal maximálny počet elektrónov 

v orbitáloch s, p, d, a f, 

v jednotlivých vrstvách a odôvodnil 

ich maximálny počet 

 napísal schému vzniku katiónu 

alebo aniónu z atómu 

 vybral zo skupiny iónov katióny 

alebo anióny  
 poznal pojem rádioaktivita, 

rádioaktívne žiarenie    

IV. Periodický systém prvkov (7 hod.) 

Periodický systém 

prvkov 
 

7 Periodický zákon, periodický systém 

prvkov (PSP), periodická tabuľka 

prvkov (PTP), perióda, skupina, 

alkalické  kovy, halogény, vzácne 

plyny, elektronegativita, s-, p-, d-, f-

prvky, kovy, nekovy, polokovy, 

postavenie prvku v tabuľke 

a elektrónová konfigurácia,  

periodicita fyzikálnych a chemických 

vlastností atómov prvkov – ionizačná 

energia, atómové polomery, kovové 

vlastnosti, elektronegativita 

 

 poznal autora a znenie periodického 

zákona 

 v periodickej tabuľke prvkov určil 

polohu daného prvku použitím PTP 

 používal triviálne názvy skupín 

(alkalické kovy, halogény, vzácne 

plyny)  

 zaradil prvok podľa polohy v PTP do 

skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, 

nekov 

 vysvetlil vzťah medzi počtom 

valenčných elektrónov a polohou s a 

p prvkov v PTP 

 poznal príklady prvkov s nízkou 

a vysokou hodnotou 

elektronegativity 

zistil základné charakteristiky atómu  

 z údajov v PTP (protónové číslo, 

elektronegativita, relatívna atómová 

hmotnosť) 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Periodický systém prvkov (7 hod.) 

Periodický systém 

prvkov 

 

   na základe elektrónovej konfigurácie 

prvku určil jeho umiestnenie v PTP  

 z umiestnenia prvku v PTP určil 

protónové číslo prvku, jeho 

elektrónovú konfiguráciu a zaradenie 

medzi s, p, d, f prvky 

 vedel určiť zmeny chemických 

a fyzikálnych vlastností prvkov 

v závislosti od protónového čísla,  

 rast, klesanie ionizačnej energie, 

elektronegativity, atómového 

polomeru, kovových a nekovových 

vlastností atómov v periódach 

a skupinách 

 

 

V. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín (7 hod.) 

Základy 

názvoslovia 

anorganických 

zlúčenín 
 

7 Oxidačné číslo, chemický prvok, 

značka chemického prvku,  chemická 

zlúčenina, chemický vzorec. 

 

 poznal a používal značky a slovenské 

názvy všetkých prvkov s výnimkou 

niektorých lantanoidov a aktinoidov 

 pomenoval a napísal vzorce látok: 

voda, peroxid vodíka, amoniak, 

sulfán, H2Se, H2Te halogenovodíky, 

HCN, HSCN, PH3, AsH3, karbid 

vápnika, SiH4, CH4, BH3, hydridy 

kovov, HN3, 

 určil oxidačné číslo atómov prvkov 

v akejkoľvek bežnej chemickej 

zlúčenine (napr.: H2O, NaCl, SO3, 

NaOH, HNO3, H2SO4, CaCO3, 

KMnO4 .....) 

 poznal vzorec a názov amónneho 

katiónu 

 používal pravidlá tvorenia vzorcov a 

názvov zlúčenín: oxidy, hydroxidy, 

halogenidy, sulfidy, selenidy, 

telúridy, kyanidy, rodanidy, hydridy, 

nitridy, azidy, bezkyslíkaté kyseliny, 

kyslíkaté kyseliny (predovšetkým 

dusíka, síry, uhlíka, chlóru, fosforu), 

izopolykyseliny, soli kyselín 

uvedených prvkov, soli kyslíkatých 

a bezkyslíkatých kyselín, 

hydrogensoli, hydráty a podvojné 

soli , zmiešané soli,  koordinačné 

zlúčeniny 

 vysvetlil kvalitatívny a kvantitatívny 

význam chemických vzorcov 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VI. Chemická väzba a štruktúra látok 

Chemická väzba 

a štruktúra látok 
 

10 Chemická väzba, príčiny vzniku 

chemickej väzby, 

kvantovomechanické teórie chemickej 

väzby, molekula, väzbový elektrónový 

pár, voľný elektrónový pár, 

kovalentná väzba, smerový charakter 

kovalentnej väzby, nepolárna väzba, 

polárna väzba, väzbovosť atómu, 

teória valenčných väzieb, σ a π väzba, 

jednoduchá väzba, násobná väzba 

(dvojitá, trojitá), lokalizované 

a delokalizované π väzby, teória 

hybridizácie,  elektrónová teória 

chemickej väzby, iónová väzba, 

kovová väzba,  dipolmoment, van der 

Waalsove sily, väzba vodíkovým 

mostíkom, koordinačná väzba, donor 

a akceptor,  kryštál, kryštalická látka  

 

 uviedol príklady molekúl, v ktorých 

sa nachádzajú jednoduché, dvojité 

alebo trojité väzby (H2, O2, N2),  

 určil typ chemickej väzby na základe 

rozdielu hodnôt elektronegativít 

atómov viažucich sa atómov prvkov 

 vysvetlil vznik kovalentnej väzby 

v molekule vodíka 

 poznal príčiny a dôsledky polarity 

väzby  

 určil počet  a druh atómov v 

jednoduchých molekulách 

 vysvetlil vznik iónovej väzby 

v zlúčenine NaCl  

 rozlíšil a poznal σ a π väzbu  

 vymenoval typické vlastnosti 

zlúčenín na základe typu väzby 

 zdôvodnil vodivosť kovov ako 

dôsledok kovovej väzby, vznik 

energetických pásov 

 poznal a zdôvodnil geometrické 

usporiadanie väzieb 

 vedel vysvetliť polaritu 

jednoduchých molekúl napr. CO, 

CO2, H2O, NH3, CH4, BeCl2, BF3 

 vedel určiť počet voľných 

a väzbových elektrónových párov 

v molekulách napr.  CO, CO2, H2O, 

NH3, CH4, BeCl2, BF3 

 popísal štruktúru diamantu a grafitu 

 poznal príčinu rozdielnych vlastností 

diamantu a grafitu  

 vymenoval tri príklady kryštalických 

látok (NaCl, K2SO4, CaCO3 

a podobne) 

 predpokladal vlastnosti látok na 

základe ich zloženia  a štruktúry 

VII. Výpočty v chémii (8 hod.) 

Výpočty v chémii 
 

8 Relatívna atómová hmotnosť Ar(X), 

relatívna molekulová hmotnosť 

Mr(Y), látkové množstvo n, 

Avogadrova konštanta NA,
 

molárna 

(mólová)  hmotnosť Mm, 

stechiometrický vzorec   

 

 rozlíšil relatívnu atómovú hmotnosť 

Ar(X), relatívnu molekulovú 

hmotnosť Mr(Y) a molárnu 

hmotnosť Mm, 

 poznal význam Avogadrovej 

konštanty  

 určil molárnu hmotnosť zlúčeniny zo 

známych hodnôt molárnych 

hmotností prvkov  

 napísal vzťah pre výpočet látkového 

množstva )(

)(

AM

Am
n

m


  a vysvetliť 

symboly v zápise 

vypočítal látkové množstvo látky, ak 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VII. Výpočty v chémii (8 hod.) 

Výpočty v chémii 
 

  je zadaná hmotnosť a molárna 

hmotnosť látky 

 vypočítal hmotnosť látky, ak je 

zadané látkové množstvo a molárna 

hmotnosť látky 

 vypočítal hmotnosť reaktantu alebo 

produktu na základe zápisu 

chemickej rovnice reakcie, ak je daná 

hmotnosť produktu alebo reaktantu 

 vedel uplatniť vo výpočtoch vzťahy 

medzi základnými charakteristikami 

látok 

 vo výpočtoch vedel používať 

trojčlenku 

 

 

 

 

VIII. Chemické reakcie, chemické rovnice (4 hod.) 

Chemické reakcie, 

chemické rovnice 
 

4 Chemická reakcia, reaktanty, 

produkty, aktivačná energia a jej 

vplyv na priebeh reakcie, aktivovaný 

komplex, katalýza, zrážky a ich 

účinnosť, schéma chemickej reakcie, 

chemická rovnica, zákon zachovania 

hmotnosti v chemických reakciách, 

stechiometrický koeficient, syntéza, 

analýza, substitúcia, konverzia  

 

 poznal príklady chemických 

a fyzikálnych zmien 

 rozlíšil schému a rovnicu chemickej 

reakcie 

 vedel graficky znázorniť priebeh 

katalyzovanej a nekatalyzovanej 

reakcie 

 graficky vyznačil aktivačnú energiu, 

energiu aktivovaného komplexu 

 zapísal rovnicu reakcie na základe 

slovného popisu chemickej reakcie 

 uviedol príklad reakcie syntézy, 

analýzy, substitúcie, podvojnej 

zámeny alebo zaradiť reakciu medzi 

uvedené 

 upravil chemickú reakciu 

 poznal zákon zachovania hmotnosti 

pri chemických reakciách 

 poznal kvalitatívno-kvantitatívny 

význam chemickej rovnice 

 vysvetlil význam stechiometrických 

koeficientov v chemickej rovnici 

 napísal jednoduché chemické 

schémy typu  A + B → AB;    AB → 

A + B 

 doplnil stechiometrické koeficienty 

v chemických schémach typu   A + B 

→ AB; AB → A + B 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IX.  Energetické zmeny pri chemických reakciách (3 hod.) 

Energetické zmeny 

pri chemických 

reakciách 

 

3 Exotermická reakcia, endotermická 

reakcia, entalpia, reakčné teplo, 

termochemická rovnica, 

1. termochemický zákon,  

2. termochemický zákon, výpočet 

reakčného tepla, jednoduchých reakcií  

 

 vysvetlil rozdiely v zápise chemickej 

rovnice a termochemickej rovnice 

 zapísal termochemickou rovnicou 

priebeh chemickej reakcie, ak sú 

zadané reaktanty, produkty, 

stechiometrické koeficienty, 

skupenské stavy reagujúcich látok 

a hodnota reakčného tepla 

 klasifikoval chemické reakcie na 

základe rôznych zápisov 

termochemickej rovnice na 

exotermické a endotermické  

 určil hodnotu reakčného tepla spätnej 

reakcie na základe hodnoty 

reakčného tepla priamej reakcie na 

základe 1. termochemického zákona  

 vymenoval po dva príklady 

exotermickej a endotermickej reakcie 

z každodenného života 

 bezpečne pracoval s horľavými 

látkami 

 poznal pojem aktivačná energia 

 poznal pojem katalyzátor, katalýza 

 vedel popísať pôsobenie katalyzátora 

 vedel graficky znázorniť priebeh 

chemických reakcií a vysvetliť 

priebeh 

 na základe údajov vypočítal entalpiu 

X. Rýchlosťchemických reakcií (4 hod.) 

Rýchlosť 

chemických reakcií 

 

 

4 Chemická kinetika, rýchlosť 

chemickej reakcie, faktory 

ovplyvňujúce rýchlosť chemických 

reakcií (koncentrácia reaktantov, 

teplota, veľkosť povrchu tuhých látok, 

vzájomná reaktívnosť), vzťahy pre 

rýchlosť chemickej reakcie 

 

 definoval rýchlosť chemickej reakcie 

ako zmenu koncentrácie reaktantov 

alebo produktov za časový interval 

 vymenoval faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemických reakcií 

a zdôvodniť ich vplyv na rýchlosť 

(koncentrácia, teplota, katalyzátor, 

veľkosť povrchu tuhých látok) 

 zo zadaných údajov zmien 

koncentrácie reaktantov alebo 

produktov za časovú jednotku 

vypočítal rýchlosť chemickej reakcie 

 z grafického vyjadrenia závislosti 

koncentrácie látky od času vypočítal 

rýchlosť chemickej reakcie 

 poznal ako ovplyvní 

zvýšenie/zníženie teploty rýchlosť 

chemickej reakcie  

 poznal ako ovplyvní 

zvýšenie/zníženie koncentrácie 

reaktantov rýchlosť chemickej 

reakcie  

 poznal ako  a prečo ovplyvní 

rýchlosť chem. reakcie  pridanie  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

X. Rýchlosťchemických reakcií (4 hod.) 

Rýchlosť 

chemických reakcií 

 
 

  katalyzátora,   

 vymenoval príklad katalyzátora 

z každodenného života  (napr. 

enzýmy) 

 vysvetlil, prečo je dôležité poznať 

rýchlosť priebehu chemických 

reakcií a možnosti ich ovplyvňovania 

 povedal príklad z každodenného 

života, kde sa používa 

ovplyvňovanie rýchlosti chemickej 

reakcie niektorým z uvedených 

faktorov 

XI. Chemická rovnováha (4 hod.) 

Chemická 

rovnováha 
 

4 Chemická rovnováha, príčina vzniku 

rovnovážneho stavu, rovnovážna 

koncentrácia látok, rovnovážna 

konštanta, faktory ovplyvňujúce 

chemickú rovnováhu (koncentrácia, 

teplota, tlak)  

 

 vysvetlil, čo je chemická rovnováha 

a rovnovážna koncentrácia 

 vysvetlil význam hodnoty 

rovnovážnej konštanty  

 napísal vzťah pre výpočet 

rovnovážnych konštánt daných 

reakcií 

 vymenoval faktory ovplyvňujúce 

chemickú rovnováhu (koncentrácia 

látok, teplota, tlak) 

 poznal  a vysvetlil ako ovplyvní 

rovnovážny stav sústavy pridanie 

reaktantu  

 odobratie produktu 

 poznal a vysvetlil ako ovplyvní 

rovnovážny stav sústavy zvýšenie 

alebo zníženie teploty, tlaku 

 poznal a vysvetlil vplyv katalyzátora 

na chemickú rovnováhu  

XII. Protolytické reakcie (9 hod.) 

Protolytické 

reakcie 

 

9 Arheniova a Brőnstedova teória 

kyselín a zásad, Brönstedova kyselina, 

Brönstedova zásada, protolytická 

reakcia, konjugovaný pár, amfotérne 

látky (amfolyty), disociačná 

konštanta, sila kyselín, silná a slabá 

kyselina, silná a slabá zásada, 

autoprotolýza vody, ionový súčin 

vody, pH, stupnica pH, kyslý, 

neutrálny a zásaditý roztok, výpočet 

pH silných a slabých kyselín a zásad, 

rovnováha v protolytických reakciách,  

neutralizácia, soľ, indikátor, hydrolýza 

solí 

 

 poznal Arheniovu a Brőnstedovu 

teóriu kyselín a zásad 

 poznal, vedel napísať disociačnú 

konštantu a vysvetliť jej význam 

 zo známej číselnej hodnoty 

disociačnej konštanty kyseliny 

zaradil kyselinu medzi silné, stredne 

silné, slabé 

 odvodil vzťah pre rovnovážnu 

konštantu autoprotolýzy vody – 

iónový súčin vody KV 

 vedel odvodiť vzťahy pre výpočet 

pH silných kyselín a zásad 

 vedel vypočítať pH silných a slabých 

kyselín s danou koncentráciou 

 vedel popísať rovnováhu 

v protolytických reakciách 

 poznal príklady silných kyselín 

(napr. HCl, HNO3, H2SO4) a slabých 

kyselín (napr. H2CO3)   
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

XII. Protolytické reakcie (9 hod.) 

Protolytické 

reakcie 

 Prierezová téma Enviromentálna 

výchova: Kyseliny a zásady- kyslé 

dažde a ich dopad na životné 

prostredie, vplyv silných kyselín 

a zásad na ľudský organizmus, 

praktický význam neutralizácie pri 

poskytovaní prvej pomoci 

 

Cieľ:   Vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave 

životného prostredia 

a komunikovať o nich, 

racionálne ich obhajovať 

a zdôvodňovať svoje názory 

a stanoviská. Využívať 

informačné a komunikačné 

technológie a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní 

informácií. 

 

 

 

 poznal príklady silných zásad (napr. 

NaOH, KOH, Ca(OH)2) a slabých 

zásad (napr. amoniak) 

 napísal chemickú rovnicu 

autoprotolýzy vody a vyznačiť 

oxóniový katión a OH
-
 

 poznal stupnicu pH, jej  význam 

a použitie  

 vymedzil hodnoty pH, pre ktoré je 

vodný roztok kyslý, neutrálny 

a zásaditý 

 rozdelil roztoky na kyslé, neutrálne 

a zásadité podľa danej hodnoty pH 

 určil pomocou indikátora pH 

roztoku 

 aplikoval význam indikátorov 

v bežnom živote 

 poznal vplyv silných kyselín a zásad 

na ľudský organizmus 

 napísal chemickú rovnicu 

neutralizácie 

 poznal príklad praktického využitia 

neutralizácie (napr. pri poskytnutí 

prvej pomoci) 

 poznal aspoň tri rôzne spôsoby 

prípravy solí 

 definoval hydrolýzu solí 

 vedel určiť pH vodných roztokov 

solí (pH < 7, pH = 7, pH > 7 ) 

NaNO3, NH4Cl, K2S, CH3COONH4, 

NaCl, KCN, NaNO2 

XIII. Redoxné reakcie (7 hod.) 

Redoxné reakcie 7 Redoxné reakcie, oxidačné číslo, 

redukcia, oxidácia, redoxné reakcie, 

čiastková reakcia, redukovadlo, 

oxidovadlo, rovnováha v redoxných 

reakciách, elektrochemický rad 

napätia kovov, galvanický článok, 

elektrolýza 

 určoval oxidačné čísla atómov 

prvkov v daných redoxných 

reakciách 

 vyznačil v chemickej rovnici atómy 

prvkov, ktorých oxidačné čísla sa 

v priebehu chemickej reakcie zmenili 

 vedel určiť stechiometrické 

koeficienty v redoxnej rovnici 

 vysvetlil na príklade oxidáciu 

a redukciu látky 

 zapísal čiastkové reakcie oxidácie 

a redukcie 

 chápal význam pojmov redukovadlo 

a oxidovadlo 

 vymenoval po dva príklady látok, 

ktoré pôsobia ako oxidovadlá alebo 

redukovadlá 

 vedel zaradiť daný prvok alebo 

zlúčeninu medzi oxidovadlo alebo 

redukovadlo 

 na základe usporiadania prvkov 

v rade napätia kovov Na, Mg, Al, Zn,  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

XIII. Redoxné reakcie (7 hod.) 

Redoxné reakcie    Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au rozdelil kovy 

na ušľachtilé a neušľachtilé 

 zaradil kovy medzi ušľachtilé 

a neušľachtilé 

 poznal princíp priebehu elektrolýzy 

roztokov a tavenín  

 poznal chemické rovnice dejov 

prebiehajúcich na elektródach 

  poznal priemyselné využitie 

elektrolýzy 

 poznal podstatu korózie kovov 

a spôsob ochrany kovov proti nej 

 poznal použitie galvanických 

článkov a akumulátorov 

v každodennom živote  

 vedel akú úlohu má oxidácia 

v ľudskom organizme 

 poznal príklady redoxných reakcií 

prebiehajúcich v prírode 

XIV. Zrážacie reakcie (3 hod.) 

Zrážacie reakcie 3 Zrážacia reakcia, zrazenina, iónový 

zápis chemickej reakcie, rovnováha 

v zrážacích reakciách, súčin 

rozpustnosti 

 vedel charakterizovať zrazeninu 

 vedel zapísať vznik zrazeniny 

iónovým zápisom 

 vedel charakterizovať KS (súčin 

rozpustnosti) 

 zápisom vedel vyjadriť rovnováhu 

medzi zrazeninou a jej iónmi 

v nasýtenom roztoku a napísať vzťah 

pre výpočet KS  

● na základe hodnôt KS pri danej 

teplote vedel určiť najmenej 

a najviac rozpustnú látku 

 

XV. Komplexotvorné reakcie (5 hod.) 
 

Komplexotvorné 

reakcie 

 

5 Komplexotvorná reakcia, komplexná 

(koordinačná)   zlúčenina, komplexná 

častica, centrálny atóm, ligand, 

koordinačné číslo, rovnováha 

v komplexotvorných reakciách, 

využitie komplexotvorných reakcií 

 vedel charakterizovať komplexnú 

reakciu, zlúčeninu 

 charakterizoval komplexnú časticu,  

ligand, centrálny atóm 

 vedel zapísať komplexnú časticu 

 vedel pomenovať komplexnú časticu 

  poznal význam konštanty stability 

komplexu a jej závislosti od teploty 

 vedel uviesť význam aspoň jednej 

komplexnej zlúčeniny 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní budeme využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Pozorovanie 

a pokus v chémii 

diskusia, výklad práca s odbornou 

 literatúrou 

a internetom 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Sústavy látok, 

výpočty v chémii 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

literatúrou 

a internetom 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Štruktúra atómov 

a iónov 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Periodický 

systém prvkov 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Základy 

názvoslovia 

anorganických 

zlúčenín 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

 

Chemická väzba 

a štruktúra látok 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Výpočty v chémii diskusia, výklad, problémové úlohy práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Chemické 

reakcie, chemické 

rovnice 

diskusia, výklad, 

problémové úlohy 
projektové 

vyučovanie, práca 

s odbornou 

literatúrou 

a internetom 

individuálna/skupinová 

práca, prezentácia 

Energetické 

zmeny pri 

chemických 

reakciách 

diskusia, výklad, problémové úlohy práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

 

Rýchlosť 

chemických 

reakcií 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Chemická 

rovnováha 

diskusia, výklad, problémové úlohy práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Protolytické 

reakcie 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Redoxné reakcie Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Zrážacie reakcie diskusia, výklad, problémové úlohy práca s odbornou 

 literatúrou 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Komplexotvorné 

reakcie 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

literatúrou 

a internetom, 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Biológia – chemické reakcie v živých sústavách 

Matematika – výpočty pri chemických rovniciach 

Fyzika – fyzikálne deje 

Informatika– elektronické vyhodnocovanie prác, tabuľky, grafy; zber údajov. 

Cudzie jazyky – vyhľadávanie informácii zo zahraničnej odbornej literatúry, na internete. 

Slovenský jazyk – správne a spisovné vyjadrovanie v ústnom i písomnom prejave. 

 

Pri klasifikácii výsledkov v chémii  sa hodnotí v súlade s učebnými  osnovami a vzdelávacími 

štandardami podľa Metodického pokynu č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie 

a klasifikáciu stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11/2009 – R z 25. augusta 2009. Pri malých písomných prácach, 

didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

Tematické celky v predmete seminár z chémia budú odučené s použitím učebných pomôcok a 

výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu  Moderná škola Kód ITMS projektu: 

26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : CHÉMIA 12/13 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

Umiestnenie prvkov 

v PSP, zákonitosti 

umiestnenia  

 

1 Periodický zákon, periodický systém 

prvkov (PSP), periodická tabuľka 

prvkov (PTP), perióda, skupina, 

alkalické  kovy, halogény, vzácne 

plyny, elektronegativita, s, p, d, f 

prvky, kovy, nekovy, polokovy. 

 

 

 vedel opísať PSP 

 v periodickej tabuľke prvkov určil 

polohu daného prvku použitím PTP 

 používal triviálne názvy skupín 

(alkalické kovy, halogény, vzácne 

plyny)  

 zaradil prvok podľa polohy v PTP do 

skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, 

nekov 

 vysvetlil vzťah medzi počtom 

valenčných elektrónov a polohou s a 

p prvkov v PTP 

 

s - prvky 3 Vodík, alkalické kovy, kovy 

alkalických zemín, biogénny prvok, 

malta, vodný kameň, tvrdosť vody 

● poznal slovenské názvy a značky   

prvkov 1. a 2. skupiny periodickej 

sústavy prvkov (orientácia v 

periodickej tabuľke) 

● uviedol výskyt prvkov 1. a 2. skupiny 

v prírode vo forme nerastov (NaCl – 

kamenná soľ, MgCO3 – magnezit, 

CaCO3 – vápenec, CaSO4. 2H2O -

sádrovec)  

● poznal základné vlastnosti vodíka 

(skupenstvo, výbušnosť v zmesi s 

kyslíkom) a z nich vyplývajúce 

využitie vodíka  

● poznal aspoň dva spôsoby prípravy 

vodíka (napr. reakciou kovu s 

kyselinou, alkalického kovu s vodou) 

● zapísal prípravu vodíka chemickou 

rovnicou 

● zapísal priebeh chemickej reakcie  

● poznať základné vlastnosti sodíka 

(redukčné vlastnosti, reakcia sodíka s 

vodou, tvorba katiónu)  

● poznal vzorce látok s názvom: sóda, 

sóda bikarbóna, kuchynská soľ, 

pálené vápno, hasené vápno, 

vápenec, sadra  

● poznal význam a použitie zlúčenín 

alkalických kovov: NaOH, KOH, 

NaCl, NaHCO3, Na2CO3  

● vysvetlil význam vápenca a sádrovca 

v stavebnom priemysle (chemická 

rovnica prípravy páleného vápna 

CaO a haseného vápna Ca(OH)2 )  

● porovnal rozpustnosť CaCO3 a 

Ca(HCO3 )2 vo vode (v spojitosti s  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

 
 

     krasovými javmi)  

● vysvetlil rozdiel medzi prechodnou a 

trvalou tvrdosťou vody,  uviedol 

odstraňovanie tvrdosti vody (reakcia 

so sódou, var), odstraňovanie 

vodného kameňa  

● poznal význam a vplyv iónov Na
+
 , 

K
+
 , Ca

2+
 , Mg

2+
  na ľudský 

organizmus, minerálních  vôd  

● vysvetlil použitie NaCl ako 

konzervačnej látky 

p - prvky 14 Sklo, inertná atmosféra, ozón, 

anomália vody, spaľovanie (dokonalé, 

nedokonalé), halogény, vzácny plyn 

 

 

 

 

Prierezová téma Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti v chémii: 

 

Obsah:Voda,vzduch – znečisťovanie 

vzduchu vypúšťaním chemikálií do 

atmosféry ( CO, CO2 , SO2 , oxidy N, 

freóny) 

- význam 

vody pre obyvateľstvo, pitná voda, 

zdroje, problémy s nedostatkom pitnej 

vody a jej znečisťovaním, zdroje 

znečisťovania 
Cieľ: Využívať informačné a 

 komunikačné technológie 

a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj 

prezentácia vlastnej práce. 

 

 

● poznal výskyt C, Si, Al, N, P, O, S, 

halogénov a ich zlúčenín v prírode 

(bauxit, diamant, grafit - tuha, 

uhličitany, organické látky, kremeň, 

kremičitany, hlinitokremičitany, íly, 

kaolín, vzduch, liadky, fosforečnany, 

ozón, oxidy, elementárna síra, 

sulfidy a sírany: FeS2, PbS, ZnS, 

H2S, morská voda, NaCl)  

● vedel, že Si a Al majú po O najväčšie 

zastúpenie v zemskej kôre  

● zaradil C, N, P, O, S, F, I medzi 

biogénne prvky  

● poznal pôsobenie oxidov uhlíka CO a 

CO2 na živé organizmy  

● vedel, že CO2 je tzv. „skleníkovým 

plynom“, a že v hlavnej miere 

prispieva ku globálnemu otepľovaniu 

Zeme  

● porovnal a vysvetlil základné 

vlastnosti diamantu a tuhy na základe 

pochopenia ich kryštálovej štruktúry 

a typov väzieb (tvrdosť, resp. 

štiepateľnosť)  

● uviedol a chápal pozitíva a negatíva 

použitia NaHCO3 na zníženie 

kyslosti v žalúdku  

● uviedol hlavný dôvod pre použitie 

(NH4)2 CO3 a NaHCO3 pri pečení 

cesta (vznik CO2 – kyprenie cesta)  

● poznal základné vlastnosti Al a z 

toho vyplývajúce jeho využitie 

(odolnosť voči korózii, nízka hustota, 

kujnosť - fólie)  

● poznal skupenský stav dusíka, 

fosforu, kyslíka, síry, chlóru a jódu 

za štandardných podmienok  

● uviedol vlastnosti NH3 (skupenstvo,  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

 
 

  zápach, jedovatosť)  

● chápal a uviedol dôvod rozpustnosti 

NH3, HCl vo vode (vodíkové väzby)  

● vedel o znečistení životného 

prostredia oxidmi N (výfukové plyny   

automobilov a nadzvukových 

lietadiel, priemyselné emisie) a ich 

príspevok pri vzniku kyslých dažďov  

● poznal využitie N2O (hnací plyn v 

šľahačkových sprejoch, anestetikum)  

● poznal využitie N (inertná atmosféra, 

výroba NH3 )  

● poznal využitie zlúčenín dusíka a 

fosforu (hnojivá)  

● poznal využitie fosforu (zápalky, 

zneužitie – napalm)  

● vedel, že zlúčeniny uhlíka s dusíkom 

- kyanidy sú jedovaté  

● poznal význam kyslíka a vody pre 

ľudský organizmus  

● vysvetlil kyslé vlastnosti H2 SO4 a 

napísať chemickú rovnicu jej reakcie 

s vodou  

● vysvetlil ekologické problémy 

súvisiace s ozónovou vrstvou Zeme 

(ozón verzus freóny), kyslými 

dažďami (oxidy síry)  

● poznal negatívny vplyv sulfánu na 

ľudský organizmus a jeho 

charakteristický zápach  

● porovnal rozpustnosť O2 a CO2 vo 

vode a ich význam v prírode  

● vysvetlil prítomnosť kyslíka ako 

nevyhnutnú podmienku horenia a 

vznik rôznych produktov (CO, CO2) 

v závislosti od množstva reagujúceho 

kyslíka a negatívny vplyv 

vznikajúcich produktov na ľudské 

zdravie  

● poznal najbežnejšie spôsoby využitia 

peroxidu vodíka, ozónu, síry, kyslíka  

● poznal selén ako biogénny prvok a 

základné informácie o jeho vplyve na 

ľudský organizmus  

● zapísal chemickú rovnicu reakcie H2 

a Cl2 (výroba HCl)  

● vysvetlil kyslé vlastnosti kyseliny 

HCl a zapísal chemickú rovnicu jej 

reakcie s H2 O, OH
-
 a NaOH  

● opísal základný princíp priemyselnej  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anorganická chémia - prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé organizmy a životné prostredie 

 
 

     výroby chlóru  

●  poznal využitie chlóru a jeho 

zlúčenín a jódu ako dezinfekčných 

prostriedkov a chlorečnanov ako 

výbušnín  

 ● vedel, že kyselina HCl je zložkou 

žalúdočných štiav a kyselina HF 

leptá sklo 

 odôvodnil malú reaktivitu vzácnych 

plynov na základe ich elektrónovej 

konfigurácie  

 poznal využitie argónu (inertná 

atmosféra, žiarovky, výplň okien) a 

vzácnych plynov vo výbojových 

trubiciac 

 poznal rádioaktivitu radónu ako 

rizikový faktor pre prostredie 

d- prvky 7 Korózia, hrdza, oceľ, liatina, zliatina, amalgám, 

pasivácia kovov 
 

 

Prierezová téma Enviromentálna výchova: 
Obsah: charakteristika niektorých s, p, d prvkov 

z hľadiska ich  vplyvu na ľudský organizmus. 

Cieľ: Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu 
k živým organizmom a vo vzťahu k 

zdravému  životnému štýlu. 

 

● vysvetlil základný princíp výroby železa a 

ocele a ich využitie (redukcia FeO uhlíkom)  

● poznal základné vlastnosti Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, 
Ag, Au, Pt, Hg (kujnosť, ťažnosť, elektrická 

vodivosť, nízka teplota topenia Hg, pasivácia 

Cr a Zn) a z toho vyplývajúce využitie 
jednotlivých kovov  

● poznal zloženie zliatin bronz, mosadz, spájka a 

ich využitie  

● poznal triviálny názov a využitie CuSO4 . 5H2 

O  

● vysvetlil základnú funkciu hemoglobínu v 

ľudskom organizme a vedieť, že obsahuje 

katióny železa  

● vedel, že Fe a Ni tvoria základ zemského jadra  

Organická chémia 

chémia uhľovodíkov 

 
8 Organická chémia, organická zlúčenina, 

štruktúra organických zlúčenín, izoméria 
(konštitučná, priestorová – cis, trans izoméria), 

acyklický – priamy reťazec, rozvetvený reťazec, 

cyklický reťazec, uhľovodík, uhľovodíkový 
zvyšok, nasýtený a nenasýtený uhľovodík, 

empirický (stechiometrický) vzorec, sumárny 

(molekulový vzorec), konštitučný (štruktúrny) 
vzorec, zjednodušený konštitučný vzorec, 

jednoduchá väzba, násobná väzba, dvojitá 

väzba, trojitá väzba, väzbovosť, reakčná 
schéma, mechanizmus reakcie, adičná reakcia, 

eliminačná reakcia, substitučná reakcia, polárna 
a nepolárna molekula, činidlo, radikál, 

nukleofil, elektrofil, alkány, alkény, alkadiény, 

alkíny, arény, heteroatóm, karcinogén 
Charakteristika organickej chémie, organických 

zlúčenín, uhľovodíky, názvoslovie 

uhľovodíkov, reakcie  

● poznal príčinu existencie veľkého počtu 

organických zlúčenín uhlíka (schopnosť 
reťazenia)  

● určil väzbovosť atómov C, H, S, O, N a 

halogénov v molekulách organických zlúčenín  

● zaradil danú organickú zlúčeninu na základe jej 

molekulového, resp. konštitučného vzorca 

medzi uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov  

● zaradil danú organickú zlúčeninu na základe jej 

konštitučného vzorca medzi alkány, alkény, 

alkadiény, alkíny,  arény, nasýtené a 

nenasýtené, zlúčeniny s acyklickým 
(rozvetveným a nerozvetveným) a cyklickým 

reťazcom, zlúčeniny obsahujúce heteroatóm  

● určil, či sa jedná o empirický, sumárny alebo 

konštitučný, resp. zjednodušený konštitučný, 

vzorec zlúčeniny  

● označil uhľovodíkový zvyšok a funkčné 
skupiny v uvedených  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Organická chémia 

  organických zlúčenín, ekologické 

problémy s uhľovodíkmi a ich 

derivátmi, záporné stránky 

automobilizmu a tepelného 

hospodárstva krajiny 

   vzorcoch  

● uviedol jednoduché príklady 

(štruktúrnym vzorcom) 

konštitučných a cis-trans izomérov  

● napísal vzorce všetkých 

konštitučných izomérov alkánu, 

alkénu, cykloalkánu s daným 

molekulovým vzorcom (C3 – C4)  

● určil, na základe reakčnej schémy 

alebo rovnice, či sa jedná o adičnú, 

eliminačnú alebo substitučnú reakciu  

● vedel aplikovať poznatok, že  

uhľovodíky sú nepolárne zlúčeniny, 

napr. pri určovaní ich rozpustnosti 

vo vode a nepolárnych 

rozpúšťadlách, hlavne v spojení s 

ich využitím v bežnom živote 

Alifatické uhľovodíky 12 Homologický rad, homologický 

vzorec, alkyl, cykloalkyl, 

hydrogenácia, dehydrogenácia, fosílna 

surovina, zemný plyn, odorizácia 

zemného plynu, ropa, frakčná 

destilácia, benzín, oktánové číslo 

benzínu, nafta, mazut, asfalt, 

petrochémia, uhlie 

● poznal vzorce a triviálne názvy: 

acetylén, izoprén  

● poznal vzorec a názov alkylových 

skupín: metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, 

izopropyl-, vinyl-  

● uviedol príklady alkánov, 

cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, 

alkínov (vzorce, názvy)  

● utvoril názov a napísal vzorec: 

nerozvetvených alkánov, alkénov, 

alkínov ( C1 – C10 ) a cykloalkánov 

(C3 – C6 ); rozvetvených alkánov, 

alkénov a alkínov (C4 – C10 ) s 

maximálne dvomi rovnakými 

alkylovými skupinami uvedenými 

vyššie  

● poznal skupenstvo alifatických 

uhľovodíkov ( C1 – C16  a vyššie ) 

● porovnal dĺžku, pevnosť 

jednoduchej, dvojitej a trojitej väzby  

● poznal typy reakcií 

charakteristických pre alkány (SR), 

alkény a alkíny (AE) a uviedol  aspoň 

jeden ich príklad chemickou 

rovnicou  

● napísal chemickú rovnicu horenia 

(dokonalé, nedokonalé) metánu 

● napísal chemickú rovnicu reakcie 

metánu s Cl2  

● napísal chemickú rovnicu reakcie 

eténu s H2 O, HCl, H2 a uviedol 

využitie týchto reakcií v priemysle 

pri výrobe etanolu, PVC a stužovaní 

tukov  

● poznal spôsob, akým sa v laboratóriu 

dokazuje násobná väzba (brómová 

voda, KMnO4 - nie chemickou 

rovnicou)  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Organická chémia 

    vedel  vymenovať uhľovodíky, ktoré 

sa využívajú ako zdroje energie a 

príklady ich konkrétneho využitia 

(metán, propán, bután)  

● charakterizoval zemný plyn 

(zloženie, výbušnosť, farba, zápach – 

odorizácia, horľavosť, ťažba, 

preprava,  využitie ako surovina na 

výrobu organických látok a zdroj 

energie)  

● charakterizoval ropu (zloženie, 

horľavosť, farba, zápach, ťažba, 

preprava, spracovanie, základné 

frakcie, využitie ako surovinu na 

výrobu organických látok a zdroj 

energie)  

● porovnal fosílne palivá z hľadiska ich  

vyčerpateľnosti, ekologických 

dôsledkov ich ťažby, spracovania a 

využitia, obsahu škodlivých prímesí 

(kyslé dažde, skleníkový efekt) 

 
Aromatické 

uhľovodíky   
 

3 Arén (aromatický uhľovodík) ● poznal vzorce a triviálne názvy: 

benzén, styrén, naftalén, toluén  

● poznal vzorec a názov skupiny fenyl-  

● utvoril názov a napísal vzorec arénov 

odvodených od benzénu s maximálne 

dvomi alkylovými skupinami  

● uviedol príklady aromatických 

uhľovodíkov  

● vysvetlil podstatu aromatického 

charakteru arénov  

● vedel, že pre arény sú typické 

substitučné elektrofilné reakcie  

● poznal negatívny vplyv benzénu a 

jeho derivátov na zdravie 

(karcinogénne účinky)  

 

Deriváty uhľovodíkov 

dôležité v bežnom 

živote, ich vlastnosti, 

použitie,  vplyv na živé 

organizmy a životné 

prostredie – 

halogénderiváty, 

dusíkaté deriváty, 

kyslíkaté deriváty   
 

18 Halogénderiváty, hydroxyderiváty, 

alkoholy, jednosýtny a viacsýtny 

alkohol, fenoly, lieh, étery, 

karbonylové zlúčeniny, aldehydy, 

ketóny, nitroderiváty, amíny, PVC, 

teflón, insekticíd, freóny, karboxylová 

kyselina 

● vymenoval skupiny derivátov 

uhľovodíkov podľa funkčnej skupiny 

a uviedol príklady zlúčenín z 

jednotlivých skupín derivátov 

uhľovodíkov  

● poznal väzbovosť S, O, N a 

halogénov  

● poznal charakteristické skupiny 

derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-, 

I- , -OH , -NO2,  -NH2,  -O- , -CO- ,  

-CHO, - COOH) a spôsob tvorenia 

ich názvov  

● zaradil danú zlúčeninu (podľa názvu 

alebo vzorca) do jednotlivých skupín 

derivátov uhľovodíkov  

● poznal najdôležitejšie triviálne názvy 

a vzorce derivátov uhľovodíkov:  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Organická chémia 

    chloroform, jodoform, vinylchlorid, 

anilín, etylénglykol, glycerol, fenol, 

formaldehyd, acetaldehyd, acetón, 

kyselina mravčia, octová, šťavelová, 

benzoová  

● utvoril názov a napísal  vzorec 

derivátov odvodených od benzénu a 

alkánov C1 – C10 s maximálne jednou 

funkčnou skupinou uvedenou vyššie  

● poznal polárny charakter väzby C-

heteroatóm a vyznačil čiastkové 

náboje na atómoch väzby C-

heteroatóm  

● poznal typy reakcií 

charakteristických pre 

halogénderiváty a hydroxyderiváty – 

SNu a E  

● napísal reakčnú schému reakcie 

brómetánu s NaOH (SNu aj 

eliminačný produkt)  

● chápal, že oxidáciou primárnych 

alkoholov vznikajú aldehydy a ďalej 

karboxylové kyseliny, oxidáciou 

sekundárnych alkoholov vznikajú 

ketóny aj opačné redukčné procesy  

● napísal reakčnú schému oxidácie 

etanolu na acetaldehyd a kyselinu 

etánovú  

● vedel, že freóny a mnohé insekticídy 

majú charakter halogénderivátov  

● porovnal rozpustnosť etanolu vo 

vode, najmä s prihliadnutím na 

skúsenosť z bežného života  

● poznal využitie chloroformu, CCl4, 

metanolu, glycerolu, etylénglykolu, 

formaldehydu, acetónu a ich účinok 

na ľudský organizmus a 

nebezpečenstvo pri manipulácii s 

nimi (toxicita, horľavosť, výbušnosť)  

● vysvetlil základný princíp výroby 

etanolu (aj chemické rovnice), jeho 

využitie (rozpúšťadlo, výroba octu, 

chemická výroba, dezinfekcia, 

potravinárstvo) a jeho účinky na 

ľudský organizmus  

● poznal využitie karboxylových 

kyselín ( octová, benzoová )  

● poznal význam derivátov 

karboxylových kyselín pre stavbu 

lipidov a bielkovín  

● poznal využitie freónov, posúdil 

vplyv ich chemického pôsobenia na 

ozónovú vrstvu a z toho vyplývajúce 

dôsledky pre životné prostredie 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra – spisovné vyjadrovanie pri prezentácii získaných poznatkov 

Matematika – výpočty z chemických vzorcov a rovníc 

Fyzika – fyzikálne vlastnosti prvkov a zlúčenín, elektrolýza, molekulová fyzika 

Geografia – výskyt prvkov a ich zlúčenín v prírode, ekológia 

Biológia – zloženie živej a neživej prírody, deje prebiehajúce v živých sústavách, ochrana  

zdravia 

Informatika – komunikácia prostredníctvom IKT (získavanie informácií a ich využitie v praxi) 

Občianska náuka – využitie poznatkov o chemických reakciách v ekonomike 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústna odpoveď 

Ústne odpovede                                                         Didaktický test 

Písomné skúšanie                                                      Neštandardizovaný didaktický test 

                                                                                  Praktické cvičenia 

 

 

Pri klasifikácii výsledkov v chémii  sa hodnotí v súlade s učebnými  osnovami a vzdelávacími 

štandardami podľa Metodického pokynu č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie 

a klasifikáciu stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11/2009 – R z 25. augusta 2009. Pri malých písomných prácach, 

didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

Tematické celky v predmete seminár z chémia budú odučené s použitím učebných pomôcok a 

výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu  Moderná škola Kód ITMS projektu: 

26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : CHÉMIA 12/13 
2 hodiny  týždenne, spolu 66 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
BIOLÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH 

Lipidy 4 Lipidy, jednoduché lipidy, tuky, 

oleje, vosky, stužovanie tukov, 

zmydelňovanie tukov, mydlá, 

zložené lipidy, fosfolipidy, 

glykolipidy, hydrofóbne vlastnosti, 

cholesterol, LDL – cholesterol, 

HDL – cholesterol, lipémia, -3-

mastné kyseliny (len význam pre 

človeka) 

 charakterizoval lipidy z hľadiska 

výskytu, štruktúry, vlastností, 

významu a zastúpenia vo výžive 

človeka  

 charakterizoval výskyt 

cholesterolu v potravinách a 

vysvetlil jeho význam pre 

organizmus  

 porovnal oleje a tuky z hľadiska 

štruktúry (obsahu mastných 

kyselín) a z hľadiska ich významu 

pre organizmus (zdravá výživa, 

obezita)  

 poznal vosky z hľadiska výskytu a 

významu  

 charakterizoval výskyt, význam a 

zloženie glykolipidov a fosfolipidov  

 porovnal význam LDL – „zlého 

cholesterolu“ a HDL – „dobrého 

cholesterolu“ pre človeka  
 

Sacharidy 
7 Sacharidy, jednoduché sacharidy, 

mono-, oligo- a polysacharidy, 

aldózy, ketózy, tri-, pent- a 

hexózy, glyceraldehyd, 

dihydroxyacetón, chiralita, 

chirálne centrum, D- a L- formy, 

optická izoméria, ribóza, 

deoxyribóza, glukóza, fruktóza, 

sacharóza, laktóza, škrob, 

glykogén, celulóza, energetická 

hodnota sacharózy, glykémia 
 

Prierezová téma Enviromentálna 

výchova:  

Tematický celok: Sacharidy 

Obsah: Význam sacharidov pre 

výzivu človeka, 

negatívny účinok 

nadmerného príjmu 

sacharózy pre človeka 

Cieľ: Posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu 

k živým organizmom a vo 

vzťahu k zdravému  

životnému štýlu. 

Počet hodín: 1 

 harakterizoval pojem sacharidy z 

hľadiska významu, výskytu a 

pôvodu  

 napísal všeobecnú chemickú 

schému fotosyntézy  

 charakterizoval sacharidy podľa 

ich vlastností, štruktúry, zloženia a 

klasifikácie  

 vysvetlil vznik alkoholov a 

kyselín zo sacharidov (všeobecne 

opísal princíp)  

 popísal základné vlastnosti D-

glukózy a D-fruktózy z hľadiska 

významnosti pre výživu človeka  

 zaradil sacharózu a laktózu z 

hľadiska zloženia a charakterizoval 

ich z hľadiska významnosti pre 

výživu človeka  

 charakterizoval škrob, glykogén a 

celulózu z hľadiska výskytu, vzniku 

a významu pre človeka  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

BIOLÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH 
 

 
 

  poznal negatívny účinok  

nadmerného príjmu sacharózy pre 

človeka  

 uviedol  rôzne potravinové zdroje 

sacharózy a porovnal ich vplyv na 

zmenu glykémie  

 poznal orientačné zastúpenie 

sacharidov v mede  
 

Bielkoviny 7 Bielkoviny (proteíny), biologická 

funkcia, aminokyselina, alanín, 

glycín, peptidová väzba, biuretová 

reakcia, primárna, sekundárna, 

terciárna a kvartérna štruktúra, 

fibrilárne, globulárne bielkoviny, 

denaturácia, hém, hemoglobín, 

lipoproteíny, glykoproteíny, 

fosfoproteíny, hemoproteíny, 

myoglobín, enzýmy, protilátky, 

energetická hodnota bielkovín 

 

 

 charakterizoval bielkoviny z 
hľadiska výskytu, významu a 

pôvodu  

 charakterizoval bielkoviny z 

hľadiska ich klasifikácie, zloženia a 

vlastností  

 vymenoval esenciálne 

aminokyseliny a potravinové zdroje 

s ich najvhodnejším zastúpením  

 charakterizoval primárnu, 

sekundárnu, terciárnu a kvartérnu 

štruktúru bielkovín a jej význam pri 

denaturácii a zmene biologických 

funkcií bielkovín vplyvom 

bielkovinových jedov, teploty a 

pod.  

 uviedol  možné príčiny 

denaturácie bielkovín  

 vysvetlil, čo by bolo možné 

použiť k zabráneniu otravy ťažkými 

kovmi po ich požití   

Enzýmy 6 Enzým, aktivačná energia, 

biokatalyzátor, aktívne miesto, 

enzým–substrátový komplex, 

koenzým, apoenzým, špecifický 

katalytický účinok, inhibícia 

kompetitívna a nekompetitívna, α-

amyláza, pepsín, trypsín 

 charakterizoval pojem enzým z 

hľadiska všeobecných vlastností, 

výskytu a významu  

 vysvetlil vplyv enzýmu na priebeh 

reakcie  

 charakterizoval faktory 

ovplyvňujúce rýchlosť enzýmovej 

reakcie (množstvo enzýmu, 

množstvo substrátu, pH prostredia, 

teplota prostredia) 

 porovnal kompetitívnu a 

nekompetitívnu inhibíciu a uviedol 

príklad  

 uviedol príklad aktivácie a 

inhibície enzýmov 

 uviedol konkrétne príklady 

enzýmov a ich funkciu v organizme 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

BIOLÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH 
 

Nukleové kyseliny 
5 

Nukleové kyseliny, genetická 

informácia, adenín, guanín, 

cytozín, uracil, tymín, nukleotid, 

DNA, RNA, makroergická väzba, 

mediátorová, transferová, 

ribozómová RNA, 

komplementarita, kodón, 

antikodón, polynukleotidový 

reťazec, ATP 

 charakterizoval nukleové kyseliny 

z hľadiska výskytu a významu  

 charakterizoval nukleové kyseliny 

z hľadiska ich klasifikácie a 

zloženia  

 vysvetlil dôležitosť ATP a poznal 

makroergickú väzbu  

 porovnal stavbu DNA a RNA  

 charakterizoval mediátorovú, 

transferovú a ribozómovú RNA z 

hľadiska ich funkcie a výskytu v 

bunke  

 vysvetlil význam pojmu 

komplementarita na príklade DNA, 

RNA 

 opísal a charakterizoval hlavné 

fázy proteosyntézy  

 
  

Vitamíny 
5 

Vitamín, hypovitaminóza, 

hypervitaminóza, retinol, 

kalciferoly, tokoferoly, tiamín, 

riboflavín, niacín, pyridoxín, kys. 

pantoténová, kys. listová, biotín, 

kys. L-askorbová, skorbut, 

antioxidanty, FAD, NADH 

 

 

 

 

Prierezová téma Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti v chémii: 

 

Tematický celok: Vitamíny 

Obsah: Hlavné zdroje vitamínov, 

vplyv úpravy a spôsobu 

uchovávania potravín na účinok 

vitamínov, možné dôsledky 

vystavenia organizmu 

hypervitaminóze 

a hypovitaminóze.  

Cieľ: Využívať informačné 

a komunikačné technológie 

a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj 

prezentácia vlastnej práce. 

 

Počet hodín: 2 

 

 poznal vitamíny ako esenciálne 

látky z hľadiska významu a 

zloženia a rozpustnosti v tukoch a 

vo vode  

 charakterizoval retinol, 

kalciferoly, tokoferoly z hľadiska 

výskytu, významu a funkcie v 

ľudskom organizme  

 uviedol možné dôsledky 

vystavenia organizmu 

hypervitaminóze a hypovitaminóze 

vitamínov rozpustných v tukoch a 

vo vode 

 uviedol hlavné potravinové zdroje 

retinolu, kalciferolov, tokoferolov  

 charakterizoval tiamín, riboflavín, 

niacín, pyridoxín, kys. pantoténovú, 

kys. listovú, biotín a kys. L-

askorbovú z hľadiska výskytu, 

významu a funkcie v ľudskom 

organizme  

 uviedol hlavné potravinové zdroje 

tiamínu, riboflavínu, niacínu, 

pyridoxínu, kys. pantoténovej, kys. 

listovej, biotínu a kys. L-askorbovej  

 vysvetlil úlohu antioxidantov v 

potrave  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
KVALITA ŽIVOTA A ZDRAVIE 

 

KVALITA 

ŽIVOTA A 

ZDRAVIE 
 

6 
Heterocyklus, alkaloidy, droga, 

návyková látka, nikotín, kofein, 

liek, antibiotikum, geneticky 

upravované potraviny, biologická 

hodnota stravy, vyvážená strava 

 

Prierezová téma Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti v chémii: 

 

Tematický celok: Kvalita života 

a zdravia 

 

Obsah:Škodlivosť návykových 

látok na ľudský organizmus 

 

Cieľ: Využívať informačné 

a komunikačné technológie 

a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj 

prezentácia vlastnej práce. 

 

Počet hodín: 1 
 

 poznal základ zloženia 

heterocyklických zlúčenín  

 vedel o škodlivosti návykových 

látok na ľudský organizmus  

 poznal funkciu a účinok antibiotík  

 vediel posúdiť kvalitu a správne 

zloženie stravy  
 

 
BIOCHÉMIA 

Základy biochémie 1 Predmet štúdia biochémie, 

statická, dynamická, funkčná 

biochémia, význam biochémie 

 charakterizoval predmet štúdia 

biochémie 

 poznal  jej význam, rozdelenie na 

dynamickú, funkčnú a statickú 

a využitie v praxi 
 

Chemické znaky 

živých sústav 

1 Jednotný chemický základ, 

chemická premena, metabolizmus, 

výmena látok a energie s okolitým 

prostredím, enzýmový charakter 

chemických dejov 

 vedel vymenovať a 

charakterizovať znaky živých 

sústav 

Chemické zloženie 

živých sústav 

3 Biogénne prvky, makroprvky, 

mikroprvky, výskyt biogénnych 

prvkov v živých sústavách, 

základné látky v biosyntéze 

organických zlúčenín 

 charakterizoval makro a mikroprvky 

 poznal význam makro prvkov a mikro 

prvkov v živých organizmoch 

 vedel vymenovať 5 základných 

makroprvkov a uviesť aj niektoré 

ďalšie makropvky a mikroprvky 

 vymenoval a charakterizoval 

zlúčeniny, z ktorých sú najčastejšie 

zložené živé sústavy 

 poznal význam a toxicitu H2O, CO2 , 

NH3 pre živý organizmus  

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

545 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Fyzikálnochemické 

deje  v živých 

sústavách 

6 Difúzia, osmóza, semipermeabilná 

membrána, hypotonický, 

hypertonický a izotonický roztok, 

koloidný a heterogénny charakter 

živých sústav, metabolizmus, 

metabolická dráha, deje 

katabolické, anabolické, 

amfibolické, redoxné deje v živých 

sústavách, dehydrogenácia 

(oxidácia), hydrogenácia 

(redukcia) substrátu, aeróbne 

a anaeróbne deje, vznik energie 

v organizme, energetický význam 

redoxných dejov 

 vedel charakterizovať difúziu, 

rozlíšiť, čo je pasívny, aktívny a 

uľahčený transport  

 poznal význam osmózy pre živé 

organizmy  

 charakterizoval metabolizmus 

 vedel  rozdiel medzi 

katabolizmom a anabolizmom 

 vysvetlil energetický efekt   

redoxných dejov v živých sústavách 

 poznal význam katabolických, 

anabolických a amfibolických dejov 

v živých sústavách  

 vymenoval príklady 

endergonických a exergonických 

dejov 

 vedel ako vzniká energia 

v organizmoch 

 poznal názov zlúčeniny 

vytvorenej rozkladom živín pre 

uchovanie chemickej energie 

poznal názov zlúčeniny, ktorá je 

spoločným produktom rozkladu 

hlavných zložiek potravy a 

pomenoval príslušný cyklus 

Biosyntéza 

a metabolizmus 

sacharidov 

6 Získavanie sacharidov , rovnica 

fotosyntézy, svetlá fáza 

fotosyntézy, fotolýza vody, tmavá 

fáza fotosyntézy, glykolýza 

 opísal získavanie sacharidov 

 uviedol sumárnu rovnicu fofosyntézy 

 opísal princíp priebehu svetelnej fázy 

fotosyntézy, funkci chlorofylu, svetla, 

fotolýzu vody 

 opísal princip priebehu tmavej fázy 

fotosyntézy, náväznosť na svetlú fázu 

 opísal podľa danej schémy ako sa 

štiepi glukóza pri anaeróbnych 

podmienkach na kyselinu 

pyrohroznovú a vysvetlil funkciu ATP 

pri týchto reakciách 

 opísal schému premeny  kyseliny 

pyrohroznovej cez acetaldehyd na 

etanol v kvasinkách 

 opísal schému premeny kyseliny 

pyrohroznovej na kyselinu mliečnu 

 opísal oxidačnú dekarboxyláciu 

kyseliny pyrohroznovej na 

acetylkoenzým A a jeho vstup do 

citrátového cyklu 

 opísal proces hydrolýzy škrobu a 

glykogénu na glukózu 

 objasnil význam fotosyntézy pre 

vznik energeticky bohatých látok a pre 

kolobeh kyslíka v prírode 

  vysvetlil malý energetický zisk pri 

anaeróbnej oxidácii glukózy 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Biosyntéza 

a metabolizmus 

lipidov 

4 Lipidy, hydrolýza lipidov, 

cholesterol, β-oxidácia mastných 

kyslín (Lynenova špirála)   

 vysvetlil význam kyslíka pre 

ziskávanie energie z β-oxidácie 

mastných kyselín 

 vedel vysvetliť prepojenie β-

oxidácie mastných kyselín 

a citrátového cyklu 

  vedel porovnať glykolýzu 

a Lynenovu špirálu z hľadiska 

energie  

Biosyntéza 

a metabolizmus 

bielkovín 

5 Proteinogénne aminokyseliny, 

esenciálne a neesenciálne 

aminokyseliny, redukčná 

aminácia, transaminácia, oxidačná 

 deaminácia, močovina, 

bielkoviny, klasifikácia bielkovín 

podľa tvaru molekuly, klasifikácia 

zložitých bielkovín a ich význam 

pre živé organizmy, močovinový 

cyklus, proteosyntéza 

 charakterizoval aminokyseliny 

z chemického hľadiska 

 vysvetlil význam aminokyselín 

pri tvorba bielkovín 

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra – spisovné vyjadrovanie pri prezentácii získaných poznatkov 

Matematika – výpočty z chemických vzorcov a rovníc 

Fyzika – fyzikálne vlastnosti prvkov a zlúčenín, elektrolýza, molekulová fyzika 

Geografia – výskyt prvkov a ich zlúčenín v prírode, ekológia 

Biológia – zloženie živej a neživej prírody, deje prebiehajúce v živých sústavách, ochrana  

zdravia 

Informatika – komunikácia prostredníctvom IKT (získavanie informácií a ich využitie v praxi) 

Občianska náuka – využitie poznatkov o chemických reakciách v ekonomike 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústna odpoveď 

Ústne odpovede                                                         Didaktický test 

Písomné skúšanie                                                      Neštandardizovaný didaktický test 

                                                                                  Praktické cvičenia 

 

Pri klasifikácii výsledkov v chémii  sa hodnotí v súlade s učebnými  osnovami a vzdelávacími 

štandardami podľa Metodického pokynu č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie 

a klasifikáciu stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11/2009 – R z 25. augusta 2009. Pri malých písomných prácach, 

didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  
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Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

Tematické celky v predmete chémia budú odučené s použitím učebných pomôcok a výučbových 

materiálov vytvorených v rámci projektu  Moderná škola Kód ITMS projektu: 26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : CVIČENIA Z CHÉMIE 12/13 
2 hodiny týždenne, spolu 60 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

VŠEOBECNÁ CHÉMIA 

Sústavy látok  
 

2 Chémia, látka, chemicky čistá 

látka, prvok, zlúčenina, častica, 

zmes (homogénna, 

heterogénna), sústava (otvorená, 

uzavretá, izolovaná), skupenstvo 

látky (tuhé, kvapalné, 

plynné), spôsoby oddeľovania 

zložiek zmesi (destilácia, filtrácia, 

usadzovanie, kryštalizácia, 

sublimácia), roztok, rozpúšťadlo, 

rozpustená látka, nasýtený a 

nenasýtený roztok, elektrolyt, 

rozpustnosť látky, hmotnostný 

zlomok, objemový zlomok, 

koncentrácia latkového množstva 

(ďalej iba koncentrácia), prírodná 

látka, syntetická látka, plazma. 

• vyčlenil zo skupiny látok 

chemicky čisté látky a zmesi, 

• navrhol  vhodný spôsob oddelenia 

zložiek zmesi (destilácia, filtrácia, 

usadzovanie, kryštalizácia), 

• rozlíšil rozpustenú látku a 

rozpúšťadlo, 

• klasifikoval roztoky podľa 

skupenstva, 

• pripravil nasýtený roztok, 

• vypočítal hmotnostný zlomok 

zložky v roztoku, 

• vypočítal hmotnosť rozpustenej 

látky a hmotnosť rozpúšťadla, ak je 

daný hmotnostný 

zlomok roztoku a hmotnosť 

roztoku, 

• navrhol a uskutočnil prípravu 

nasýteného roztoku danej látky,    

• pripravil roztok 

s danou koncentráciou  

• vysvetlil význam údajov o zložení 

roztoku z hľadiska praktického 

použitia (minerálka, 

čistiace prostriedky, hnojivá a 

pod.), 

• vypočítal koncentráciu roztoku, ak 

je dané latkové množstvo (resp. 

hmotnosť latky) 

a objem roztoku 

 

Štruktúra atómov 

a iónov 

 

4 

Atóm, atómové jadro, protón, 

neutrón, nukleóny, elektronový 

obal atómu, elektrón, orbitál, 

elektronová vrstva, valenčná 

vrstva, valenčne elektróny, 

elektronová konfigurácia atómu, 

protónové číslo, neutrónové číslo, 

nukleonóve číslo, prvok, nuklid, 

izotopy, ión, anión, katión, 

kvantové čísla. 

• opísal  zloženie atómového jadra a 

atómového obalu, 

• definoval atómový polomer, 

• poznal znamienko náboja 

elektrónu, protónu, neutrónu, 

• nakreslil schému atómu s 

vyznačením elementárnych častíc, 

ktoré sa v ňom nachádzajú, 

• určil počet elementárnych častíc v 

atóme prvku na 

základe známej hodnoty A, N, Z, 

• uviedol  príklad izotopov  

• chápal pojem  

• vymenoval typy orbitálov (s, p, d, 

f), 

• poznal tvar  orbitálov s, p, d, 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VŠEOBECNÁ CHÉMIA 

 
 

 • poznal  maximálny počet elektó 

nov  v orbitáloch s, p, d, f, 

• poznal význam kvantových čísel, 

• aplikoval pravidla obsadzovania 

orbitálov elektrónmi (Pauliho 

princíp, Hundovo pravidlo, 

výstavbový princip) a zapísal 

elektrónové konfigurácie atómov s, 

p, d prvkov a iónov, 

• zakreslil rámčekový diagram 

obsadzovania energetických hladín 

elektrónmi v daných 

atómoch  

• poznal význam pojmov „základný 

a excitovaný stav atómu“, 

• napísal schému vzniku katiónu 

alebo aniónu z atómu, 

• vybral zo skupiny iónov katióny 

alebo anióny. 

Periodický systém 

prvkov 

 

2 

Periodicky zákon, periodicky 

systém prvkov (PSP), periodická 

tabuľka prvkov (PTP), perióda, 

skupina, alkalické kovy, kovy 

alkalických zemín, chalkogény, 

halogény, vzácne plyny, 

elektronegativita, elektrónová 

afinita, s-, p-, d-, f-prvky, kovy, 

nekovy, polokovy. 

 

 

• poznal autora a znenie 

periodického zákona, 

• v periodickej tabuľke prvkov určil 

polohu daného prvku použitím PTP, 

• používal triviálne názvy skupín  

• zaradil prvok podľa polohy v PTP 

do skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, 

nekov, 

• vysvetlil vzťah medzi počtom 

valenčných elektrónov a polohou s 

a p prvkov v PTP, 

• poznal príklady prvkov s nízkou a 

vysokou hodnotou 

elektronegativity, 

• zistil základné charakteristiky 

atómu z údajov v PTP  

• určil pomocou PTP počet p, e, n v 

atóme a ióne, 

• porovnal acidobázické a redoxné 

vlastnosti prvkov (významných 

zlúčenín), 

na základe konfigurácie valenčnej 

sféry 

 • určil, v ktorej perióde a skupine 

PT sa nachádza 

daný prvok. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

VŠEOBECNÁ CHÉMIA 

Základy 

názvoslovia 

anorganických 

zlúčenín 

2 
Oxidačné číslo, chemicky prvok, 

chemická zlúčenina, chemický 

vzorec, názvy chemických 

zlúčenín 

• poznal a používal značky a 

slovenské názvy s- , p- , d- a f -

prvkov  

• určil oxidačné číslo atómov 

prvkov v chemických zlúčeninách  

• poznal vzorec a názov amónneho 

katiónu, oxóniového katiónu, 

• používal pravidlá tvorenia 

vzorcov a názvov zlúčenín: oxidy, 

hydroxidy, halogenidy, 

bezkyslíkaté  kyseliny, kyslíkaté 

kyseliny, soli kyselín,  hydrogénsoli 

a hydráty soli 

• vysvetlil kvalitatívny a 

kvantitatívny význam chemických 

vzorcov, 

• zaradil látky podľa vzorca alebo 

názvu do jednotlivých skupín 

anorganických , 

• priradil k danému názvu 

anorganickej látky správny sumárny 

a stechiometrický vzorec 

 

Chemická väzba a 

štruktúra látok 
4 

chemická väzba, molekula, 

väzbový elektrónový pár, voľný 

elektrónový  pár, kovalentná 

väzba, nepolárna väzba, polárna 

väzba, iónová väzba, vodíková 

väzba, van der Waalsove 

sily, jednoduchá väzba, násobná 

väzba), kovová väzba, 

koordinačná väzba, 

kryštál, kryštalická látka, polarita 

väzby, polarita molekuly, väzbová 

energia, akceptor, donor, 

dĺžka väzby, väzbový uhol. 

 

• vysvetlil  energetické zmeny 

spojené so vznikom a zánikom 

väzby (disociačná energia, 

väzbová energia) a posúdil vzťah s 

pevnosťou väzby, 

• určil väzbovosť atómu v 

molekule,  

• porovnal polaritu kovalentných 

väzieb v daných molekulách 

(rozdiel elektronegativít), 

• vysvetlil princíp väzby 

kovalentnej, polárnej, nepolárnej, 

jednoduchej, násobnej, 

delokalizovaných konjugovaných 

väzieb, 

• objasnil a aplikoval efekty 

vyvolané prítomnosťou polárnej 

väzby (indukčný 

a mezomérrny efekt), koordinačnej, 

iónovej, vodíkovej, kovovej väzby, 

van der Waalsových síl, 

• vysvetlil stabilitu molekuly N2 , 

anomáliu vody ako dôsledok 

chemických väzieb, 

medzimolekulových väzieb, 

• uviedol príklady molekúl, v 

ktorých sa nachádzajú jednoduché,  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

VŠEOBECNÁ CHÉMIA 

 
 

 dvojité alebo trojité väzby 

• určil typ chemickej väzby na 

základe rozdielu hodnôt 

elektronegativít atómov viažucich 

sa atómov prvkov 

Chemické reakcie, 

chemické rovnice 
2 

chemická reakcia, reaktanty, 

produkty, schéma chemickej 

reakcie, chemická rovnica, zákon 

zachovania hmotnosti v 

chemických reakciách, 

stechiometrický koeficient, 

syntéza, analýza, 

limitujúci reaktant, reaktant v 

nadbytku. 

 

• poznal príklady chemických a 

fyzikálnych zmien, 

• rozlíšil schému a rovnicu 

chemickej reakcie, 

• zapísal rovnicu reakcie na zaklade 

slovného popisu chemickej reakcie, 

• poznal zákon zachovania 

hmotnosti pri chemických 

reakciách, 

• poznal kvalitatívno-kvantitatívny 

význam chemickej rovnice, 

• vysvetlil význam 

stechiometrických koeficientov v 

chemickej rovnici, 

• napísal jednoduché chemické 

schémy typu A + B → AB; AB → 

A + B, 

• doplnil stechiometrické 

koeficienty v chemických schémach 

typu A + B → AB; 

AB → A + B, 

• vymenoval jednotlivé kritéria 

klasifikácie chemických reakcií a 

typy reakcií (delenie 

reakcií na homogénne a 

heterogénne; podľa reagujúcich 

častíc na molekulové, 

radikálové a iónové; podľa 

prenášaných častíc na protolytické, 

redoxné, komplexotvorné, 

zrážacie; podľa väzbovych zmien 

na adičné, substitučné, eliminačné a 

prešmyky), 

typológia reakcií anorganických 

látok, (syntéza, analýza, substitúcia, 

konvezia) 

• vypočítal: hmotnosť (resp. 

koncentráciu, látkové množstvo, 

objem plynu) reaktantov 

resp. produktov z chemickej 

rovnice na základe známej 

hmotnosti (resp. látkového 

množstva, koncentrácie, objemu 

plynu) jednej látky. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

VŠEOBECNÁ A FYZIKÁLNA CHÉMIA 

Energetické zmeny 

pri chemických 

reakciách 

2 
Exotermická reakcia, 

endotermická reakcia, entalpia, 

reakčné teplo, termochemická 

rovnica, 

1. a 2. termochemický zákon. 

• vysvetlil rozdiely v zápise 

chemickej rovnice a 

termochemickej rovnice, 

• zapísal termochemickou rovnicou 

priebeh chemickej reakcie,  

• klasifikoval chemické reakcie na 

základe rôznych zápisov 

termochemickej rovnice na 

exotermické a endotermické, 

• určil hodnotu reakčného tepla 

spätnej reakcie na základe hodnoty 

reakčného tepla 

priamej reakcie a  na základe 1. 

termochemického zákona, 

• vymenoval po dva príklady 

exotermickej a endotermickej 

reakcie z každodenného života 

• bezpečne pracoval s horľavými 

látkami, 

• zakreslil a vysvetlil graf zmeny 

energie sústavy počas chemickej 

reakcie, 

• vypočítal zmenu entalpie reakcie 

(napr. spaľovanie uhľovodíkov) na 

základe väzbovych 

energií reaktantov a produktov, 

• vyjadril vlastný názor na vplyv 

spaľovacích procesov na životné 

prostredie. 

 

Rýchlosť 

chemických reakcií 
2 

Rýchlosť chemickej reakcie, 

faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií (koncentrácia 

reaktantov, teplota, katalyzátor, 

veľkosť povrchu tuhých látok), 

účinná zrážka, aktivovaný 

komplex, aktivačná energia, 

katalyzátor, inhibítor, homogénna 

a heterogénna katalýza. 

 

• definoval rýchlosť chemickej reakcie 

ako zmenu koncentrácie reaktantov 

alebo 

produktov za časový interval, 

• vymenoval faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemických reakcií 

(koncentrácia, teplota, 

katalyzátor, veľkosť povrchu tuhých 

látok), 

• poznal ako ovplyvní zvýšenie 

/zníženie teploty rýchlosť chemickej 

reakcie, 

• poznal ako ovplyvní 

zvýšenie/zníženie koncentrácie 

reaktantov rýchlosť chemickej 

reakcie, 

• poznal ako ovplyvní rýchlosť 

chemickej reakcie pridanie 

katalyzátora, 

• aplikoval princípy zrážkovej teórie; 

ovplyvňovania rýchlosti  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

VŠEOBECNÁ A FYZIKÁLNA CHÉMIA 

 
 

 chemickej reakcie vplyvom 

rôznych faktorov (koncentrácia, 

teplota, tlak, veľkosť povrchu, 

katalyzátor) pri riešení 

jednoduchých úloh, 

• vymenoval príklad katalyzátora z 

každodenného života (napr. 

enzýmy), 

• uviedol príklad chemickej reakcie 

z každodenného života, ktorá 

prebieha pomaly a ktorá 

rýchlo, 

• vysvetlil, prečo je dôležité poznať 

rýchlosť priebehu chemických 

reakcií a možnosti ich 

ovplyvňovania 

Chemická 

rovnováha 
2 

Chemická rovnováha, príčina 

vzniku rovnovážneho stavu, 

rovnovážna koncentrácia látok, 

rovnovážna konštanta, faktory 

ovplyvňujúce chemickú rovnováhu 

(koncentrácia, teplota, tlak)  

 

 vysvetlil čo je chemická 

rovnováha a rovnovážna 

koncentrácia 

 vysvetlil význam hodnoty 

rovnovážnej konštanty  

 napísal vzťah pre výpočet 

rovnovážnych konštánt daných 

reakcií 

 vymenoval faktory ovplyvňujúce 

chemickú rovnováhu 

(koncentrácia látok, teplota, tlak) 

 poznal  a vysvetlil ako ovplyvní 

rovnovážny stav sústavy pridanie 

reaktantu , odobratie produktu 

 poznal a vysvetlil ako ovplyvní 

rovnovážny stav sústavy zvýšenie 

alebo zníženie teploty,  tlaku 

 poznal a vysvetlil vplyv 

katalyzátora na chemickú 

rovnováhu  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

VŠEOBECNÁ A FYZIKÁLNA CHÉMIA 

Typy chemických 

reakcií 
4 

Arheniova a Brőnstedova teória 

kyselín a zásad, Brönstedova 

kyselina, Brönstedova zásada, 

protolytická reakcia, konjugovaný 

pár, amfotérne látky (amfolyty), 

disociačná konštanta, sila kyselín, 

silná a slabá kyselina, silná a slabá 

zásada, autoprotolýza vody, 

ionový súčin vody, pH, stupnica 

pH, kyslý, neutrálny a zásaditý 

roztok, výpočet pH silných 

a slabých kyselín a zásad, 

rovnováha v protolytických  

reakciách,  neutralizácia, soľ, 

indikátor, hydrolýza solí, 

oxidačne čislo, redukcia, oxidacia, 

redoxne reakcie, čiastkova reakcia, 

redukovadlo, 

oxidovadlo, elektrochemicky rad 

napatia kovov, ušľachtily a 

neušľachtily kov, galvanicky 

članok, elektrolyza., zražacia 

reakcia, zrazenina, ionovy zapis 

chemickej reakcie, sučin 

rozpustnosti, komplexna 

zlučenina, ligand, centralny atom. 

 

 

 

 

 poznal Arheniovu a Brőnstedovu 

teóriu kyselín a zásad 

 poznal disociačnú konštantu 

a vysvetlil  jej význam 

 zo známej číselnej hodnoty 

disociačnej konštanty kyseliny 

zaradil kyseliny medzi silné, 

stredne silné, slabé 

 odvodil vzťah pre rovnovážnu 

konštantu autoprotolýzy vody – 

iónový súčin vody KV 

 vedel odvodiť vzťahy pre výpočet 

pH silných kyselín a zásad, 

 vedel vypočítať pH silných 

a slabých kyselín s danou 

koncentráciou, 

 vedel určiť stechiometrické 

koeficienty v redoxnej rovnici 

 vysvetlil na príklade oxidáciu a 

redukciu látky 

 zapísal čiastkové reakcie oxidácie 

a redukcie 

 chápal význam pojmov 

redukovadlo a oxidovadlo 

 vymenoval príklady látok, ktoré 

pôsobia ako oxidovadlá alebo 

redukovadlá 

 vedel zaradiť daný prvok alebo 

zlúčeninu medzi oxidovadlo 

alebo redukovadlo, 

 vedel zapísať vznik zrazeniny 

iónovým zápisom 

 vedel charakterizovať KS (súčin 

rozpustnosti) 

 zápisom vedel vyjadriť 

rovnováhu medzi zrazeninou a jej 

iónmi v nasýtenom roztoku 

a napísať vzťah pre výpočet KS  

● na základe hodnôt KS pri danej 

teplote vedel určiť najmenej 

a najviac rozpustnú látku 

 vedel zapísať komplexnú časticu 

 vedel pomenovať komplexnú 

časticu 

  poznal význam konštanty 

stability komplexu a jej závislosti 

od teploty 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

555 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VŠEOBECNÁ  A  ANALYTICKÁ  CHÉMIA 

Výpočty v chémii 4 Relatívna atómová hmotnosť 

Ar(X), relatívna molekulová 

hmotnosť Mr(Y), látkové 

množstvo n, Avogadrova 

konštanta NA,
 
molárna (mólová)  

hmotnosť Mm, stechiometrický 

vzorec   

 množstva rozlíšil relatívnu atómovú 

hmotnosť Ar(X), relatívnu 

molekulovú hmotnosť Mr(Y) a 

mólovú hmotnosť Mm, 

 poznal význam Avogadrovej 

konštanty  

 určil mólovú hmotnosť zlúčeniny zo 

známych hodnôt Ar  prvkov  

 napísal vzťah pre výpočet látkového  

    množstva 

)(

)(

AM

Am
n

m


  a vysvetlil symboly 

v zápise 

 

• vypočítal hmotnosť (resp.   

koncentráciu, látkové množstvo, 

objem plynu) reaktantu alebo 

produktu na základe zápisu 

chemickej rovnice reakcie, ak je 

daná hmotnosť (resp. 

koncentrácia, látkové množstvo, 
objem plynu) produktu alebo 

reaktantu, 

• určil stechiometrický vzorec 

zlúčeniny na základe uvedených 

výsledkov chemickej 

analýzy vzorky (výpočet). 

 

ORGANICKÁ  CHÉMIA 

Charakteristika 

a rozdelenie 

organických látok 

 

2 Charakteristika organickej chémie, 

organických zlúčenín, štruktúra 

organických zlúčenín, izoméria 

(konštitučná, priestorová – cis, 

trans izoméria, optická), acyklický 

– priamy reťazec, rozvetvený 

reťazec, cyklický reťazec, 

uhľovodík, uhľovodíkový zvyšok, 

nasýtený a nenasýtený uhľovodík, 

empirický (stechiometrický) 

vzorec, sumárny (molekulový 

vzorec), konštitučný (štruktúrny) 

vzorec, zjednodušený konštitučný 

vzorec, jednoduchá väzba, 

násobná väzba, dvojitá väzba, 

trojitá väzba, väzbovosť, reakčná 

schéma, mechanizmus reakcie, 

adičná reakcia, eliminačná reakcia, 

substitučná reakcia, polárna a 

nepolárna molekula, činidlo, 

Napísal schému prípravy 

močoviny z tiokyanatanu 

amónneho,  

veľkého počtu organických 

zlúčenín uhlíka (schopnosť 

reťazenia),  

O, N a halogénov v molekulách 

organických zlúčenín,  

na základe jej molekulového, resp. 

konštitučného vzorca medzi 

uhľovodíky a deriváty 

uhľovodíkov,  

na základe jej konštitučného vzorca 

medzi alkány, alkény, alkadiény, 

alkíny, arény, nasýtené a 

nenasýtené, zlúčeniny s acyklickým  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

ORGANICKÁ CHÉMIA 

  radikál, nukleofil, elektrofil, 

alkány, alkény, alkadiény, alkíny, 

arény, heteroatóm, karcinogén, 

oxidácia a redukcia organických 

látok, polárna a nepolárna 

molekula, rozpustnosť 

organických látok vo vode 

a v nepolárnych rozpúšťadlách, 

závislosť fyzikálnych vlastností 

organických látok od ich štruktúry, 

formovanie názorov na organické 

látky (Berzeliova vitalistická teória 

a experimenty, ktoré ju vyvrátili – 

F. Wöhler – príprava močoviny), 

hybridizácia (sp
3
, sp

2
, sp), 

indukčný a mezomérny efekt. 

(rozvetveným a nerozvetveným) a 

cyklickým reťazcom, zlúčeniny 

obsahujúce heteroatóm, 

určil, či sa jedná o empirický, sumárny 

alebo konštitučný, resp. zjednodušený 

konštitučný, vzorec zlúčeniny,  

funkčné skupiny v uvedených 

vzorcoch,  

(štruktúrnym vzorcom) konštitučných a 

cis-trans izomérov,  

organickej zlúčenine podľa zapísaného 

konštitučného vzorca (jednoduchá, 

násobná, dvojitá, trojitá, polárna, 

nepolárna),  

konštitučných izomérov alkánu, alkénu, 

cykloalkánu s daným molekulovým 

vzorcom (C3 – C5),  

medzi jednotlivé typy izomérov,  

l chemické vzorce 

(molekulové, racionálne, štruktúrne) 

rôznych jednoduchých organických 

zlúčenín acyklických, cyklických, 

nasýtených, nenasýtených, 

aromatických,  

alebo rovnice, či sa jedná o adičnú, 

eliminačnú alebo substitučnú reakciu,  

uhľovodíky sú nepolárne zlúčeniny, 

napr. pri určovaní ich rozpustnosti vo 

vode a nepolárnych rozpúšťadlách, 

hlavne v spojení s ich využitím 

v bežnom živote,  

priestorové usporiadanie atómov v 

molekulách organických zlúčenín,  

informácie o fyzikálnych vlastnostiach 

vybraných organických zlúčenín, 

izomérov (teplota varu, topenia, 

rozpustnosť vo vode) na základe údajov 

v chemických tabuľkách a vysvetliť 

rozdiely na základe štruktúry. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Alifatické 

uhľovodíky 

4 Homologický rad, homologický 

vzorec, alkyl, cykloalkyl, 

hydrogenácia, dehydrogenácia, 

polymerizácia, monomér, polymér, 

makromolekula, polymerizačný 

stupeň, fosílna a recentná surovina, 

zemný plyn, odorizácia zemného 

plynu, ropa, frakčná destilácia, 

benzín, oktánové číslo benzínu, 

nafta, mazut, asfalt, petrochémia, 

uhlie. 

Poznal vzorce a triviálne názvy: 

acetylén, izoprén,  

 poznal vzorec a názov alkylových 

skupín:  

metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, 

izopropyl-, vinyl-,  

 uviedol príklady alkánov, 

cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, 

alkínov (vzorce, názvy),  

 utvoril názov a napísal vzorec: 

nerozvetvených alkánov, alkénov, 

alkínov C1 – C10 a cykloalkánov 

C3 – C6; rozvetvených alkánov, 

alkénov a alkínov C4 – C10 s 

maximálne dvomi rovnakými 

alkylovými skupinami uvedenými 

vyššie,  

 poznal skupenstvo alifatických 

uhľovodíkov C1 – C4, C5 – C16 a 

vyššie,  

 porovnal dĺžku, pevnosť 

jednoduchej, dvojitej a trojitej 

väzby,  

 posúdil reaktivitu uhľovodíka 
vzhľadom na jeho štruktúru 
(prítomnosť násobnej alebo 

jednoduchej väzby),  

 poznal typy reakcií 

charakteristických pre alkány (SR), 

alkény a alkíny (AE) a uviedol aspoň 

jeden ich príklad chemickou 

rovnicou,  

 napísal chemickú rovnicu horenia 

(dokonalé, nedokonalé) metánu, 

napísal chemickú rovnicu reakcie 

metánu s Cl2,  

 napísal chemickú rovnicu reakcie 

eténu s H2O, HCl, H2 a využitie 

týchto reakcií v priemysle pri 

výrobe etanolu, PVC a stužovanie 

tukov,  

 zapísal chemickú rovnicu 

dokonalého a nedokonalého horenia 

alkánov C1 – C4, 

 zapísal schému polymerizácie 

eténu a izoprénu,  

 poznal spôsob, akým sa v 

laboratóriu dokazuje násobná väzba 

(brómová voda, KMnO4 – nie 

chemickou rovnicou),  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

ORGANICKÁ  CHÉMIA 

 
 

  

 vymenoval uhľovodíky, ktoré sa 

využívajú ako zdroje energie a 

príklady ich konkrétneho využitia 

(metán, propán, bután),  

 charakterizoval zemný plyn 

(zloženie, výbušnosť, farba, zápach 

– odorizácia, horľavosť, ťažba, 

preprava, využitie ako surovina na 

výrobu organických látok a zdroj 

energie),  

 charakterizoval ropu (zloženie, 

horľavosť, farba, zápach, ťažba, 

preprava, spracovanie, základné 

frakcie, využitie ako surovina na 

výrobu organických látok a zdroj 

energie),  

 porovnal fosílne palivá z hľadiska 

ich vyčerpateľnosti, ekologických 

dôsledkov ich ťažby, spracovania a 

využitia, obsahu škodlivých prímesí 

(kyslé dažde, skleníkový efekt).  

Aromatické 

uhľovodíky 
4 

Arén (aromatický uhľovodík), 

konjugovaný systém násobných 

väzieb, delokalizačná energia, 

o-, m-, p- poloha. 

• Poznal vzorce a triviálne názvy: 

benzén, styrén, naftalén, toluén,  

• poznal vzorec a názov skupiny 

fenyl-,  

• utvoril názov a napísal vzorec  

arénov odvodených od benzénu s 

maximálne dvomi alkylovými 

skupinami,  

• uviedol príklady aromatických 

uhľovodíkov,  

• vysvetlil chemickú podstatu 

aromatického charakteru arénov,  

• vedel, že pre arény sú typické 

substitučné elektrofilné reakcie,  

• zapísal chemickou schémou 

priebeh SE  reakcií benzénu 

(halogenácia, nitrácia, sulfonácia) – 

iba do 1. stupňa,  

• napísal chemickú schému 

polymerizácie styrénu,  

• poznal negatívny vplyv benzénu a 

jeho derivátov na zdravie 

(karcinogénne účinky).  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Deriváty 

uhľovodíkov 

 

20 

Halogénderiváty, hydroxyderiváty, 

alkoholy, jednosýtny a viacsýtny 

alkohol, fenoly, lieh, étery, 

karbonylové zlúčeniny, aldehydy, 

ketóny, nitroderiváty, amíny, PVC, 

teflón, insekticíd, freóny, 

karboxylová kyselina, indukčný a 

mezomérny efekt funkčnej 

skupiny. 

• Vymenoval skupiny derivátov 

uhľovodíkov podľa funkčnej skupiny a 

uviedol príklady zlúčenín z 

jednotlivých skupín derivátov 

uhľovodíkov,  

• poznal väzbovosť S, O, N a 

halogénov v organických zlúčeninách,  

• poznal charakteristické skupiny 

derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-, I-, 

-OH, -NO2, -NH2, -O-, -CO-, -CHO, -

COOH) a spôsob tvorenia ich názvov,  

• zaradil danú zlúčeninu (podľa názvu 

alebo vzorca) do jednotlivých skupín 

derivátov uhľovodíkov,  

• poznal najdôležitejšie triviálne názvy 

a vzorce derivátov uhľovodíkov: 

chloroform, jodoform, vinylchlorid, 

anilín, etylénglykol, glycerol, fenol, 

formaldehyd, acetaldehyd, acetón,  

kyselina mravčia, octová, šťaveľová, 

benzoová,  

• utvoril názov a napísal vzorec 

derivátov odvodených od benzénu a 

alkánov C1 – C10 s maximálne jednou 

funkčnou skupinou uvedenou vyššie,  

• poznal polárny charakter väzby C-

heteroatóm a vyznačil čiastkové náboje 

na atómoch väzby C-heteroatóm,  

• posúdil vplyv funkčnej skupiny na 

fyzikálne a chemické vlastnosti a 

reaktivitu derivátu (indukčný a 

mezomérny efekt),  

• poznal typy reakcií charakteristických 

pre halogénderiváty a hydroxyderiváty 

– SN a E,  

• napísal reakčnú schému reakcie 

brómetánu s NaOH (SN aj eliminačný 

produkt),  

• chápal, že oxidáciou primárnych 

alkoholov vznikajú aldehydy a ďalej 

karboxylové kyseliny, oxidáciou 

sekundárnych alkoholov vznikajú 

ketóny, aj opačné redukčné procesy,  

• napísal reakčnú schému oxidácie 

etanolu na acetaldehyd a kyselinu 

etánovú,  

• chemickou schémou zapísal 

polymerizáciu vinylchloridu a 

tetrafluoreténu,  

• vedel, že freóny a mnohé insekticídy 

majú charakter halogénderivátov,  

• porovnal rozpustnosť etanolu vo 

vode, najmä s prihliadnutím na 

skúsenosť z bežného života,  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
 

 • poznal využitie chloroformu, 

tetrachlórmetánu, metanolu, glycerolu, 

etylénglykolu, formaldehydu, acetónu a 

ich účinok na ľudský organizmus a 

nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi 

(toxicita, horľavosť,  

výbušnosť). 

vysvetlil základný princíp výroby 

etanolu (aj chemické rovnice), jeho 

využitie (rozpúšťadlo, výroba octu, 

chemická výroba, dezinfekcia, 

potravinárstvo) a jeho účinky na ľudský 

organizmus,  

• poznal využitie karboxylových 

kyselín (octová, benzoová),  

• porovnal silu monokarboxylových 

kyselín C1 – C4,  

• poznal význam derivátov 

karboxylových kyselín pre stavbu 

lipidov a bielkovín,  

• poznal vyžitie freónov, posúdil vplyv 

ich chemického pôsobenia na ozónovú 

vrstvu a z toho vyplývajúce dôsledky 

pre životné prostredie, 

• porovnal acidobázické vlastnosti 

alkoholov, fenolov; uviedol argumenty 

pre vyslovené závery,  

• posúdil možnosti použitia 

alkoholátových aniónov ako zásad a 

nukleofilných činidiel,  

• vyhľadal v molekule karbonylových 

zlúčenín reakčné centrá pre reakciu s 

nukleofilnými a elektrofilnými 

činidlami,  

• aplikoval všeobecný model priebehu 

nukleofilnej adície na konkrétnych 

reakciách, vznik  

poloacetálov,  

• aplikoval princíp oxidačno-

redukčných reakcií aldehydov a 

ketónov a napísať schémy  

konkrétnych oxidačno-redukčných 

reakcií aldehydov a ketónov (vznik 

karboxylových  

kyselín z aldehydov, redukcia 

aldehydov a ketónov),  

• rozlíšil acetaldehyd od acetónu 

Fehlingovým a Tollensovým 

skúmadlom,  

• aplikoval princíp priebehu 

esterifikačných reakcií, napísal rovnice 

konkrétnych reakcií,  

• vysvetlil amfotérne vlastnosti 

aminokarboxylových kyselín, 

peptidovú väzbu,  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

ORGANICKÁ  CHÉMIA 

 
 

 • napísal schému výroby 
močovinoformaldehydových živíc 

(aminoplastov),  

• napísal schému polykondenzácie 

fenolu a formaldehydu a jej 

praktický význam pre  

prípravu fenoplastov a porovnal so 

schémou vzniku aminoplastov. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra – spisovné vyjadrovanie pri prezentácii získaných poznatkov 

Matematika – výpočty z chemických vzorcov a rovníc 

Geografia –zastúpenie biogénnych prvkov  a ich zlúčenín v prírode, ekológia 

Biológia – zloženie živej a neživej prírody, deje prebiehajúce v živých sústavách, škodlivosť 

návykových látok na ľudský organizmus ochrana  zdravia 

Fyzika – fyzikálne vlastnosti prvkov a zlúčenín, elektrolýza, molekulová fyzika 

Geografia – výskyt prvkov a ich zlúčenín v prírode 

Umenia a kultúra - zásady správania 

Dejepis – dejiny staroveku 

Informatika – komunikácia prostredníctvom IKT (získavanie informácií a ich využitie v praxi) 

Občianska náuka – využitie poznatkov o zdravom stravovaní v ekonomike 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústna odpoveď 

Ústne odpovede                                                         Didaktický test 

Písomné skúšanie                                                       Neštandardizovaný didaktický test 

                                                                                   Praktické cvičenia 

 

 

Pri klasifikácii výsledkov v chémii  sa hodnotí v súlade s učebnými  osnovami a vzdelávacími 

štandardami podľa Metodického pokynu č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie 

a klasifikáciu stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11/2009 – R z 25. augusta 2009. Pri malých písomných prácach, 

didaktických testoch si hodnotiacu škálu volí vyučujúci. 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  
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Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

Tematické celky v predmete cvičenia z chémia budú odučené s použitím učebných pomôcok a 

výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu  Moderná škola Kód ITMS projektu: 

26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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Názov predmetu BIOCHÉMIA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 
 

Učebný predmet biochémia poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov  

o základných chemických, fyzikálno-chemických a biochemických dejoch prebiehajúcich 

v živých sústavách. Dôraz kladieme najmä na súvislosti s ostatnými prírodovednými predmetmi 

a na základný vplyv chemických dejov na životné prostredie, na formovanie prírodovednej 

gramotnosti, poznanie zákonov, ktoré je nevyhnutné z hľadiska zodpovedného prístupu k celému 

okolitému svetu ako aj k sebe samému. 

Koncepcia učebného predmetu podporuje využívanie moderných didaktických metód, 

foriem a prostriedkov, ktoré sú názorné a podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov. 

Obsah predmetu zahŕňa štyri základné tematické okruhy: 

1. Základy biochémie 

2. Fyzikálnochemické deje  v živých sústavách 

3. Biosyntéza a metabolizmus prírodných látok 

4. Citrátový cyklus a koncový oxidačný (dýchací) reťazec 

 

Biochémia (30 hodín ročne) nadväzuje na poznatky prírodovedných predmetov. Východiskom 

sú „Základy biochémie“, ktoré slúžia ako prostriedok na pochopenie základnej terminológie. 

Celý predmet poskytuje žiakom vhodne vybranými poznatkami z biochémie prehľad  

o chemickom zložení živej hmoty, metabolických reakciách, regulácii vybratých biochemických 

procesov, regulácii a udržiavaní vnútorného prostredia. Realizovaním moderných foriem, 

prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania vytvárame podmienky pre formovanie  

a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania študentov. Tvorivé myslenie umožňuje 

žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického  

aj praktického charakteru. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre  ďalšie vzdelávanie 

zamerané na oblasť prírodných vied. 
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Ciele učebného predmetu:  

 
1. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote organickej hmoty, o javoch 

a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé 

organizmy.  

Kompetencie:  

- schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým  podporovať 

logické myslenie;  

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;  

- zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii. 

 

2. Poznávať praktický význam biochémie pre život človeka. 

Kompetencie:  

- chápať a vysvetliť vybrané javy a procesy prebiehajúce v organizme; 

- vedieť používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov; 

- logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť  

ich pri riešení problémových úloh. 

 

3. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti 

ochrany živej prírody a zdravia človeka (samostatne alebo v skupinách). 

Kompetencie:  

- schopnosť vyhľadávať vhodné informácie v literatúre a informačných médiách, pracovať 

s informáciami; 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biochemickéch textu; 

- schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať  

ich riešenia; 

- schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery; 

- schopnosť pripraviť  vlastné prezentácie a vystúpenia; 

- schopnosť využívať informačné a  komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce; 

- schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné 

stanovisko;  

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

4. Formovať spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Kompetencie:  

- formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich prírodovedného vzdelávania 

využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii; 

- preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie  

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku; 

- chápať potrebu právnej ochrany výukových zdrojov, poznať autorský zákon; 

- upevňovať a rozvíjať vlastenecké cítenie. 
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Tabuľka: Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním biochémie 

Poznávacia 

(kognitívna) 
Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne 

operácie. 

Tvoriť, prijať a 

spracovať 

informácie. 

Akceptovať skupinové 

rozhodnutia. 
Regulovať svoje správanie. 

Formulovať a riešiť 

problémy, používať 

stratégie riešenia. 

Vyhľadávať 

informácie. 
Kooperovať v skupine. 

Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické 

myslenie. 

Formulovať svoj 

názor a 

argumentovať. 

Tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a iných. 
 

Nájsť si vlastný štýl 

učenia  a vedieť sa 

učiť v skupine. 
 

Diskutovať a viesť diskusiu o 

odbornom probléme.  

Myslieť tvorivo a 

uplatniť jeho 

výsledky 

   

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete biochémia rozvíjame nasledujúce kľúčové kompetencie žiakov: 

 

a)  k učeniu 

 schopnosť plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

 efektívne využívať rôzne stratégie učenia k získavaniu poznatkov a informácií,  

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,  

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať 

a využívať pri svojom štúdiu a praxi, 

 

b) komunikačné schopnosti  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, 

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti, 

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, 

metódy, výsledky a ich využitie, 

 

c) riešenie problémov 

 analyzovať vybrané problémy, 

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh 

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania  

pri riešení problémových úloh, 

 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh, 

 vedieť posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy 

 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom biochémie a iných učebných 

predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh, 

 

d) manuálne  
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 schopnosť plánovať činnosti pri realizácii experimentov, 

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 

e) sociálne 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, 

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

 vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru, 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, 

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 prijíma ocenenie, radu a kritiku a čerpá poučenie pre ďalšiu prácu. 
 

 

Učebné zdroje 

Tematické celky odučené s použitím výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu  

Moderná škola Kód ITMS projektu: 26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

Kabinetné zbierky 

 

Didaktická technika 

Dataprojektor 

PC 

DVD rekordér 

 

Ďalšie zdroje 

Internet, CD, aktuálne periodiká, odborná literatúra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

 

Rozpis učiva predmetu: BIOCHÉMIA 
1 hodina týždenne, spolu 30 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
Základy biochémie (5 hod.) 

Základy biochémie 5  Biochémia 

 Chemické znaky živých sústav 

 Biogénne prvky 

 Základné organické látky 

biosyntéze organických zlúčenín 

 

Pojmy: Predmet štúdia biochémie, 

statická, dynamická, funkčná 

biochémia, význam biochémie; 

Jednotný chemický základ, chemická 

premena, metabolizmus, výmena látok 

a energie s okolitým prostredím, 

enzýmový charakter chemických 

dejov; 

Biogénne prvky, makroprvky, 

mikroprvky, výskyt biogénnych 

prvkov v živých sústavách, základné 

látky v biosyntéze organických 

zlúčenín. 

 charakterizoval predmet štúdia 

biochémie 

 poznal  jej význam, rozdelenie na 

dynamickú, funkčnú a statickú 

a využitie v praxi 

 vedel vymenovať a charakterizovať 

znaky živých sústav 

 charakterizoval makro a mikroprvky 

 poznal význam makro prvkov  

a mikro prvkov v živých 

organizmoch 

 vedel vymenovať 5 základných 

makroprvkov a uviesť aj niektoré 

ďalšie makropvky a mikroprvky 

  vymenoval a charakterizoval 

zlúčeniny, z ktorých sú najčastejšie 

zložené živé sústavy 

 poznal význam a toxicitu H2O, CO2 , 

NH3 pre živý organizmus  
 

Fyzikálnochemické deje  v živých sústavách (6 hod.) 
 

Fyzikálnochemické 

deje  v živých 

sústavách 

6  Difúzia, osmóza 

  Metabolizmus, metabolická 

dráha, katabolizmus, 

anabolizmus 

 Redoxné deje v živých 

sústavách, aeróbne a anaeróbne 

deje 

 Vznik energie v organizmoch 

 Oxidačná fosforylácia, vznik 

ATP 

 

Pojmy: Difúzia, osmóza, 

semipermeabilná membrána, 

hypotonický, hypertonický 

a izotonický roztok, koloidný 

a heterogénny charakter živých sústav, 

metabolizmus, metabolická dráha, 

deje katabolické, anabolické, 

amfibolické, redoxné deje v živých 

sústavách, dehydrogenácia (oxidácia), 

hydrogenácia (redukcia) substrátu, 

aeróbne a anaeróbne deje, vznik 

energie v organizme, energetický 

význam redoxných dejov 

 vedel charakterizovať difúziu, 

rozlíšiť, čo je pasívny, aktívny  

a uľahčený transport  

 poznal význam osmózy pre živé 

organizmy  

 charakterizoval metabolizmus 

 vedel  rozdiel medzi katabolizmom  

a anabolizmom 

 vysvetlil energetický efekt   

redoxných dejov v živých sústavách 

  poznal význam katabolických, 

anabolických a amfibolických dejov  

v živých sústavách  

 vymenoval príklady endergonických 

a exergonických dejov 

 vedel ako vzniká energia 

v organizmoch 

 poznal názov zlúčeniny vytvorenej 

rozkladom živín pre uchovanie 

chemickej energie 

 poznal názov zlúčeniny,  

ktorá je spoločným produktom 

rozkladu hlavných zložiek potravy  

a pomenoval príslušný cykl 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

Biosyntéza a metabolizmus prírodných látok (14 hod.) 

 

Biosyntéza 

a metabolizmus 

prírodných látok - 

sacharidov 

5 
 Anabolizmus sacharidov – 

svetelná fáza fotosyntézy 

 Svetelná fáza fotosyntézy, 

cyklická a necyklická 

fotofosforylácia 

  Tmavá fáza fotosyntézy: 

Calvinov cyklus 

 Katabolizmus sacharidov, 

glykolýza 

  Energetická bilancia glykolýzy, 

Pentózový cyklus 

 
Pojmy: Získavanie sacharidov, 

rovnica fotosyntézy, svetlá fáza 

fotosyntézy, fotolýza vody, tmavá 

fáza fotosyntézy, glykolýza 

 opísal získavanie sacharidov 

 uviedol sumárnu rovnicu 

fotosyntézy 

 opísal princíp priebehu svetelnej 

fázy fotosyntézy, funkciu 

chlorofylu, svetla, fotolýzu vody 

 opísal princíp priebehu tmavej fázy 

fotosyntézy, náväznosť na svetlú 

fázu 

 opísal podľa danej schémy ako sa 

štiepi glukóza pri anaeróbnych 

podmienkach na kyselinu 

pyrohroznovú a vysvetlil funkciu 

ATP pri týchto reakciách 

 opísal schému premeny  kyseliny 

pyrohroznovej cez acetaldehyd  

na etanol v kvasinkách 

 opísal schému premeny kyseliny 

pyrohroznovej na kyselinu mliečnu 

 opísal oxidačnú dekarboxyláciu 

kyseliny pyrohroznovej  

na acetylkoenzým A a jeho vstup  

do citrátového cyklu 

 opísal proces hydrolýzy škrobu  

a glykogénu na glukózu 

 objasnil význam fotosyntézy pre 

vznik energeticky bohatých látok  

a pre kolobeh kyslíka v prírode 

 vysvetlil malý energetický zisk  

pri anaeróbnej oxidácii glukózy 

 

Biosyntéza 

a metabolizmus 

prírodných látok - 

lipidov 

4  Anabolizmus lipidov, syntéza 

mastných kyselín 

 Hydrolytické štiepenie lipidov 

 β-oxidácia mastných kyselín 

 Energetická bilancia pri jednom 

priebehu cyklu β-oxidácie 

 
Pojmy: Lipidy, hydrolýza lipidov, 

cholesterol, β-oxidácia mastných 

kyslín (Lynenova špirála)   
 

 vysvetlil význam kyslíka pre 

získavanie energie z β-oxidácie 

mastných kyselín 

 vedel vysvetliť prepojenie β-

oxidácie mastných kyselín 

a citrátového cyklu 

 vedel porovnať glykolýzu 

a Lynenovu špirálu z hľadiska 

energie  

Biosyntéza 

a metabolizmus 

prírodných látok - 

bielkovín 

5  Bielkoviny, odbúravanie 

bielkovín 

 Metabolizmus aminokyselín   

 Metabolizmus amoniaku 

 Tvorba močoviny, močovinový 

cyklus 

 Proteosyntéza 

        

Pojmy: Proteinogénne aminokyseliny, 

esenciálne a neesenciálne 

aminokyseliny, redukčná aminácia, 

transaminácia,  

 charakterizoval aminokyseliny 

z chemického hľadiska 

 vysvetlil význam aminokyselín pri 

tvorba bielkovín 

 zapísal rovnicou redukčnú amináciu 

a transamináciu 

 opísal spôsob odbúravania bielkovín 

pomocou enzýmov 

 vysvetlil potrebu tvorby močoviny 

pre človeka 

 chápal vzťah medzi odbúravaním 

bielkovín a tvorbou močoviny 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

Biosyntéza a metabolizmus prírodných látok (14 hod.) 
 

Biosyntéza 

a metabolizmus 

bielkovín 

5 
oxidačná deaminácia, močovina, 

bielkoviny, klasifikácia bielkovín 

podľa tvaru molekuly, klasifikácia 

zložitých bielkovín a ich význam pre 

živé organizmy, močovinový cyklus 

 opísal podľa schémy močovinový 

cyklus 

 uviedol produkty vzniknuté 

rozkladom väčšiny aminokyselín 

 uviedol zlúčeninu, ktorá je 

odpadovým produktom katabolizmu 

bielkovín u človeka 

 

Citrátový cyklus a koncový oxidačný (dýchací) reťazec (5 hod.) 
 

Citrátový cyklus 

a koncový 

oxidačný (dýchací) 

reťazec 

5 
 Citrátový cyklus (Krebsov 

cyklus)                      

 Energetická bilancia citrátového 

cyklu 

 Dýchací (respiračný) reťazec 

 Tvorba ATP  

 Metabolické premeny 

sacharidov, lipidov a bielkovín - 

zhrnutie 

 
Pojmy: Citrátový (Krebsov) cyklus, 

dýchací  reťazec, NAD, NADPH, 

FAD 

 

 

 

 

 

 poznal umiestnenie a význam 

dýchacieho reťazca pre bunku 

 vysvetlil význam dýchacieho 

reťazca pre udržiavanie telesnej 

teploty  

 poznal umiestnenie citrátového 

cyklu v bunke 

 vysvetlil podľa predloženej schémy 

význam oxidačno-redukčných 

reakcií citrátového cyklu  

 poznal vzťah medzi citrátovým 

cyklom a dýchacím reťazcom 

 poznal konečné produkty 

citrátového cyklu (oxid uhličitý, 

vodík, kyselina oxaloctová)  

 objasnil princíp reakcií v koncovom 

oxidačnom reťazci 

 poznal produkty koncového 

oxidačného reťazca 

 poznal princíp postupného 

uvoľňovania energie v koncovom 

oxidačnom reťazci (vodík prenášaný 

NAD, NADPH, FAD a súčasné 

zabudovanie energie do ATP ) 

 definoval oxidačnú fosforyláciu 

 vedel, že vodík vstupuje do ďalšieho 

sledu reakcií, kde sa tvorí voda  

a ATP 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní budeme využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Základy biochémie Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh  

práca s odbornou 

 literatúrou 

a internetom,  

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Fyzikálnochemické 

deje v živých 

sústavách 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

literatúrou 

a internetom,  

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

Biosyntéza 

a metabolizmus 

prírodných látok 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

projektové 

vyučovanie, práca 

s odbornou literatúrou 

a internetom 

individuálna/skupinová 

práca, prezentácia 

Citrátový cyklus 

a koncový 

oxidačný (dýchací) 

reťazec 

Informačnoreceptívna - výklad  

Reproduktívna – riadený rozhovor  

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

práca s odbornou 

literatúrou 

a internetom 

individuálna/skupinová 

práca, frontálna 

výučba 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Biológia – chemické deje v živých sústavách, prírodné látky, látkové zloženie organizmov 

Chémia – chemické názvoslovie, rovnice, deje 

Matematika – výpočty pri chemických rovniciach 

Fyzika – fyzikálne deje 

Informatika– elektronické vyhodnocovanie prác, tabuľky, grafy; zber údajov. 

Cudzie jazyky – vyhľadávanie informácii z odbornej literatúry, na internete. 

Slovenský jazyk – správne a spisovné vyjadrovanie v ústnom i písomnom prejave. 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia  

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011,  

ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 1 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento 

metodický pokyn nadobudol účinnosť 1. mája 2011. 

Pri malých písomkách, didaktických testoch pracujeme s hodnotiacou škálou: 

100 – 90%  výborný 

89 – 75%  chválitebný 

74 – 50% dobrý 

49 – 25% dostatočný 

24 – 0% nedostatočný 
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Na konci klasifikačného obdobia prihliadame aj na systematickosť v práci žiaka,  

na jeho zodpovednosť, snahu, iniciatívu a ochotu spolupracovať počas celého klasifikačného 

obdobia. 
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Názov predmetu BIOLÓGIA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

Učebný predmet biológia poskytuje žiakom základný systém poznatkov o živej prírode, 

ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti, poznanie zákonov,  

ktoré je nevyhnutné z hľadiska zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj k sebe 

samému. 

Koncepcia učebného predmetu podporuje využívanie moderných didaktických metód, 

foriem a prostriedkov, ktoré sú názorné a podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov. 

Obsah predmetu zahŕňa tri základné tematické okruhy, ktoré sú v troch ročníkoch 

rozdelené: 

1. Svet živých organizmov 

2. Poznávanie spoločných znakov, vlastností a prejavov živých organizmov 

3. Biológia človeka a ochrana zdravia 

 

1.  Svet živých organizmov v prvom ročníku (66 hodín ročne, 2 hodiny týždenne) 

nadväzuje na poznatky základnej školy. Východiskom je vodný ekosystém „Život a voda“, 

ktorý slúži ako prostriedok na pochopenie vzťahov medzi organizmami a prostredím  

ako aj organizmami navzájom. Tematický celok „Špecializácia rastlín a živočíchov“ 

vysvetľuje možnosti a formy adaptácií organizmov na rôzne životné podmienky. Praktický 

význam poznatkov o živých organizmoch približuje tematický celok „Život s človekom“.  

Poznávanie rozmanitosti sveta živých organizmov završuje tematický celok „Mikrosvet“ 

a nakoniec systematický prehľad prebraných húb, rastlín a živočíchov.  

2. Poznávanie spoločných znakov, vlastností a prejavov živých organizmov v druhom 

ročníku (66 hodín ročne, 2 hodiny týždenne) poskytuje základné informácie dôležité  

pre pochopenie jednoty živej prírody. Tematické celky približujú stavbu a organizáciu živých 

sústav, vysvetľujú podstatu procesov prebiehajúcich v živých organizmoch na všetkých 

úrovniach počnúc bunkou. Zdôrazňujú vzájomnú súvislosť medzi stavbou a funkciou orgánov, 

čoho výsledkom sú životné prejavy organizmov. 

3. Biológia človeka a ochrana zdravia v treťom ročníku (33 hodín ročne, 1 hodina 

týždenne). Ťažisko predstavuje tematický celok „Orgánové sústavy človeka“, ktorý okrem 

informácií o stavbe a funkcii jednotlivých orgánov a orgánových sústav poskytuje aj základné 

informácie o najčastejších poruchách ich činnosti, o ich príčinách, prejavoch, liečbe a prevencii. 

Nadväzujúci tematický celok „Zdravý životný štýl“ otvára možnosti pre projekty a samostatné 

práce žiakov. Umožňuje získať nielen ďalšie poznatky dôležité pre formovanie zodpovedného 

prístupu k vlastnému zdraviu, ale aj rozvíjať zručnosti pri práci s informáciami. Časť „Základy 

poskytovania prvej pomoci“ je možné realizovať formou cvičení aj v nadväznosti na jednotlivé 

kapitoly o orgánových sústavách človeka. 

 

Biológia patrí do skupiny všeobecnovzdelávacích voliteľných maturitných predmetov. Školský 

vzdelávací program pre 1. – 3. ročník určuje mieru vedomostí pre všeobecný základ. 

Predpokladom na získanie požadovaných vedomostí a zručností na absolvovanie maturitnej 

skúšky z biológie je štúdium biológie aj v rámci povinne voliteľných predmetov v 3. -  4. 

ročníku v odporúčanom rozsahu minimálne 6 hodín (zdroj: Cieľové požiadavky na maturitnú 

skúšku z biológie, ŠPÚ, 2009). Učebný predmet SEMINÁR Z BIOLÓGIE v 4. ročníku (120 

hodín ročne, 4 hodiny týždenne) poskytuje žiakom po obsahovej i formálnej stránke ucelený 
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systém poznatkov nevyhnutný pre  úspešné absolvovanie maturitnej skúšky i pre ďalšie 

vzdelávanie zamerané na oblasti biológie. 

 

Ciele učebného predmetu:  

 
5. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch 

a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé 

organizmy.  

Kompetencie:  

- schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, 

dynamický systém; 

- schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím; 

- vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov; 

- schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým  podporovať 

logické myslenie;  

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;  

- samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu), voliť výberové a maturitné 

predmety, zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii. 

 

6. Poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka. 

Kompetencie:  

- poznať najbežnejšie úžitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb a živočíchov;  

- poznať možnosti využitia  vlastností a životných prejavov organizmov 

v biotechnológiách; 

- poznať nebezpečné a patogénne  organizmy,  ich účinok na ľudský organizmus, možnosti 

liečby,  prevencie a poskytnutia prvej pomoci. 

 

7. Rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu. 

Kompetencie:  

- schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode; 

- bezpečne manipulovať s bežným biologickým materiálom pri jeho zbere a spracovaní 

v laboratóriu; 

- schopnosť pracovať s bežnými laboratórnymi pomôckami a prístrojmi pri poznávaní 

biologického materiálu. 

 

8. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti 

ochrany živej prírody a zdravia človeka (samostatne alebo v skupinách). 

Kompetencie:  

- schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách, 

pracovať s informáciami; 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu; 

- schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich 

riešenia; 

- schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery; 

- schopnosť pripraviť  vlastné prezentácie a vystúpenia; 

- schopnosť využívať informačné a  komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce; 

- schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné 

stanovisko;  

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
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9. Formovať demokratickú osobnosť občana Slovenskej republiky. 

Kompetencie: 

- uvedomiť si prírodné krásy a historické pamätihodnosti  svojho regiónu za účelom 

pestovania úcty k svojej vlasti, kraju a i k sebe samému; 

- posilňovať predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia 

a uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov;  

- rozvíjať toleranciu voči iným kultúram.  

 

 

Tabuľka: Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním biológie 

Poznávacia 

(kognitívna) 
Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne 

operácie. 

Tvoriť, prijať  

a spracovať 

informácie. 

Akceptovať skupinové 

rozhodnutia. 
Regulovať svoje správanie. 

Formulovať a riešiť 

problémy, používať 

stratégie riešenia. 

Vyhľadávať 

informácie. 
Kooperovať v skupine. 

Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické 

myslenie. 

Formulovať svoj 

názor  

a argumentovať. 

Tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a iných. 
 

Nájsť si vlastný štýl 

učenia  a vedieť  

sa učiť v skupine. 
 

Diskutovať a viesť diskusiu  

o odbornom probléme.  

Myslieť tvorivo  

a uplatniť jeho 

výsledky 

   

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete biológia rozvíjame nasledujúce kľúčové kompetencie žiakov: 

 

KOMPETENCIE ŽIAKOV 

 

a)  k učeniu 

 schopnosť plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

 efektívne využívať rôzne stratégie učenia k získavaniu poznatkov a informácií,  

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,  

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať 

a využívať pri svojom štúdiu a praxi, 

 

f) komunikačné schopnosti  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, 

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti, 

 urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek, 

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, 

metódy, výsledky a ich využitie.  
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g) riešenie problémov 

 analyzovať vybrané problémy, 

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh 

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania  

pri riešení problémových úloh, 

 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh, 

 vedieť posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy 

 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom biológie a iných učebných 

predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh, 

 

h) manuálne  

 schopnosť plánovať činnosti pri realizácii experimentov 

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 

i) sociálne 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, 

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

 vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru, 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, 

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 prijíma ocenenie, radu a kritiku a čerpá poučenie pre ďalšiu prácu. 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia (pre všetky ročníky) 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011,  

ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 1 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento 

metodický pokyn nadobudol účinnosť 1. mája 2011. 

Pri malých písomkách, didaktických testoch pracujeme s hodnotiacou škálou: 

100 – 90%  výborný 

89 – 75%  chválitebný 

74 – 50% dobrý 

49 – 25% dostatočný 

24 – 0% nedostatočný 

 

 

Projekty       
 

 získavanie materiálu a  informácií – pozorovanie, práca s informačnými zdrojmi (literatúra, 

internet), interpretácia získaných informácií; 

 spracovanie informácií – triedenie, porovnávanie, hľadanie rozdielov a podobností, určovanie 

príčin, prejavov a dôsledkov pozorovaných javov a procesov; 

 vyvodzovanie záverov, riešenie úloh, vypracovanie konečnej podoby práce; 

 tímová práca – deľba práce a kooperácia ; 

 prezentácia vlastnej práce, zdôvodnenie, diskusia. 
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Skupinová práca 

 

Stupnica hodnotenia: 1 – vždy, 2 – často, 3 – niekedy, 4 - zriedka   

(Prácu hodnotia: žiak, samotní žiaci, učiteľ, výsledky sa porovnajú) 

Skupinová práca 

 

A. Podiel na práci:  

1. Bez zaváhania sa zúčastňoval diskusií v skupine. 

2. Podieľal sa na práci skupiny aktívne. 

3. Svojou aktivitou rušil činnosť ostatných členov skupiny. 

4. Zúčastňoval sa skupinových aktivít. 

 

B. Dodržiavanie úlohy/témy: 

1. Dával pozor, počúval, o čom sa hovorí, sledoval, čo sa urobilo. 

2. Svojimi poznámkami sa usiloval udržiavať členov skupiny pri zadanej úlohe/téme.  

3. Nedodržiaval zadanú úlohu/tému, menil ju. 

4. Dodržiaval zadanú úlohu/tému. 

 

C. Navrhovanie užitočných nápadov a myšlienok: 

1. Predkladal dobré myšlienky a nápady, ktoré pomohli skupine. 

2. Predkladal konštruktívnu kritiku a komentár. 

3. Ovplyvňoval rozhodnutie skupiny a jej plány. 

4. Mal užitočné nápady. 

 

D. Hodnotenie práce skupiny: 

1. Vyjadroval sa pozitívne a povzbudzujúco o členoch skupiny. 

2. Pochválil členov skupiny za ich nápady. 

3. Vyjadroval sa znevažujúco a nepriateľsky o členoch skupiny. 

4. Pochválil za prácu iba niektorých členov skupiny. 

 

E. Spolupráca členov skupiny: 

1. Usiloval sa zapojiť členov skupiny do práce tak konštruktívnymi otázkami a vyzývaním 

k spolupráci. 

2. Snažil sa dosiahnuť konsenzus v skupine. 

3. Zaujímal sa o nápady ostatných členov skupiny. 

4. Usiloval sa zapojiť do spolupráce neaktívnych členov skupiny. 

 

F. Komunikácia v skupine: 

1. Rozprával jasne a zrozumiteľne. 

2. Vyjadroval svoje myšlienky jasne a efektívne. 

3. Komunikoval so všetkými členmi skupiny. 

4. Komunikoval iba s niektorými členmi skupiny. 

 

G. Celkový dojem: 

1. Skupina mi pomohla pochopiť problém a spôsob jeho riešenia. 

2. Práca v skupine bola veľmi príjemná. 

3. Práca v skupine nebola pre mňa zaujímavá. 
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Praktické cvičenia 

 

a) príprava materiálu a informácií – výber, odobratie, uchovanie vhodného materiálu, práca 

s informačnými zdrojmi, 

b) spracovanie materiálu, informácií – triedenie, pozorovanie, porovnávanie, hľadanie 

rozdielov a podobností konkrétnych objektov, javov a procesov, 

c) vyvodzovanie záverov, riešenie úloh, 

d) vypracovanie konečnej podoby protokolu z práce. 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

Praktické skúšanie praktická práca, protokoly z praktických 

cvičení 

 

Hodnotíme najmä ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, 

kvalitu, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 

riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov 

a zákonitostí. Posudzujeme kvalitu myslenia, jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť, aktivitu 

v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť 

a odbornú jazykovú správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalitu výsledkov činností, 

osvojené metódy samostatného štúdia.  
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA 
3 hodiny týždenne, 

spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

0. Biológia ako veda (6hod.) 

Biológia ako veda 6 

 Úvod do biológie 

 Dejiny biológie 

 Prehľad biologických disciplín 

 Metódy biologického štúdia 

a výskumu 

 Práca s mikroskopom 

 

Pojmy: Hippokrates, Aristoteles, 

Theofrastos, Plinius, Galena, Ibn Sína-

Avicenna, da Vinci, Vesalius, Harvey, 

Jessenius, Leeuwenhoek, Hook, 

Malpighi, Linné, Lamarck, Darwin, 

Schleiden, Schwann, Purkyně, 

Pasteur, Koch, Pavlov, Mendel, 

Morgan, Watson, Crick, Wilkins, 

Fleming, Calvin, Whoese; 

mikrobiológia, mykológia, botanika, 

zoológia, morfológia, anatómia, 

fyziológia, genetika, taxonómia, 

etológia, ekológia, paleontológia; 

pozorovanie, pokus, modelovanie, 

hypotézy 

 

 

 

 

 

 

 Definoval biológiu ako vedu 

 Poznal najdôležitejšie vedecké 

objavy v biológii a ich 

predstaviteľov. 

 Uviedol mená bádateľov, ktorí sa 

zaslúžili o vysvetlenie bunkovej 

teórie. 

 Uviedol význam K. Linného pre 

rozvoj biológie. 

 Porovnal názory J.B. Lamarcka a 

Ch. Darwina na evolúciu 

organizmov. 

 Uviedol, s menami ktorých vedcov 

je spojený vznik a rozvoj genetiky 

ako modernej biologickej vedy. 

 Vymenoval jednotlivé biologické 

disciplíny. 

 Porovnal predmet skúmania 

základných biologických vied a 

popísal ich náplň 

 Poznal a porovnať hlavné metódy 

biologického výskumu a štúdia 

 Poznal mikroskop, jeho jednotlivé 

časti a vedel ho pripraviť k 

pozorovaniu. 

 Vedel opísať, zakresliť a správne 

pomenovať pozorované objekty. 

 Vedel samostatne viesť protokol o 

pozorovaní a pokusoch. 

 Vedel samostatne pripraviť natívny 

mikroskopický preparát buniek 

vybraných biologických objektov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

I. Životné prostredie a organizmy (9 hod.) 

 

I. Životné prostredie 

a organizmy  

 

5  Životné prostredie a jeho zložky  

 Vzťah organizmu a prostredia 

 Ekosystémy, potravové reťazce a 

siete 

 Spoločenstvo a populácia 

 

Pojmy: abiotické a biotické faktory, 

jedinec, druh, populácia, 

spoločenstvo, ekosystém, prírodné 

a kultúrne ekosystémy,  vodné 

a suchozemské ekosystémy, 

potravové reťazce a siete; 

   kompetícia, predácia, parazitizmus, 

symbióza, neutralizmus, 

autekológia, demekológia, 

synekológia, biotop, areál, biom, 

biosféra, ekologiacká valencia, 

endemit, relikt, synantrop 

 Poznal význam abiotických 

a biotických zložiek prostredia pre 

existenciu organizmov. 

 Charakterizoval pojem ekosystém. 

 Vedel porovnať základné typy 

ekosystémov. 

 Vysvetlil rozdiel medzi druhom, 

populáciou a spoločenstvom. 

 Na príklade vybraného ekosystému 

vysvetlil potravové reťazce a siete.  

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie 

o vybranom prírodnom ekosystéme. 

 Charakterizoval ekológiu ako vedu, 

objasnil základné ekologické pojmy 

 Charakterizoval vzťahy v rámci 

populácie a medzi populáciami 

(kompetícia, predácia, parazitizmus, 

symbióza, neutralizmus) 

 Objasnil právne a etické aspekty 

ochrany prírody . 

 Uviedol organizáciu na ochranu 

prírody. 

 4 Prierezová téma: Environmentálna 

výchova Zachovanie biodiverzity –  

    

 rozmanitosti života na našej    

     planéte 

 skleníkový efekt 
 

 Chápal, analyzoval a hodnotil 

vzťahy medzi človekom a jeho 

životným prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými sa riadi  

    život na Zemi. 

 Vedel hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave 

životného prostredia a komunikovať 

o nich, racionálne ich obhajovať 

a zdôvodňovať svoje názory 

a stanoviská. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Život a voda (47 hod.) 

1.1. Život v sladkých 

vodách   
 

15  planktón – zložky, význam 

 bezstavovce sladkých vôd – 

základné morfologické znaky 

kmeňov/tried, spôsob života, 

zástupcovia, význam  

 stavovce - základné morfologické 

znaky tried (ryby, obojživelníky), 

spôsob života, zástupcovia, 

význam  

 

Pojmy: fytplanktón (sinice, riasy), 

zooplanktón (prvoky, drobné 

bezstavovce), pŕhlivce (polypovce), 

ploskavce, mäkkýše (ulitníky, 

lastúrniky), obrúčkavce (pijavice), 

článkonožce (kôrovce, hmyz), ryby 

tečúcich a stojatých vôd, 

obojživelníky (žaby, mloky). 

 Poznal základné zložky 

zooplanktónu a fytoplanktónu. 

 Vysvetlil význam planktónu pre 

vodný ekosystém.  

 Na príklade vybraného zástupcu 

popísal vonkajšiu stavbu tela 

mnohobunkových rias.  

 Poznal najznámejšie vodné druhy z 

kmeňov bezstavovcov a tried 

stavovcov. 

 Vedel popísať základné 

morfologické znaky jednotlivých 

kmeňov bezstavovcov a tried 

stavovcov. 

 Vedel porovnať spoločné 

a rozdielne morfologické znaky 

vodných bezstavovcov. 

 Vedel porovnať spoločné 

a rozdielne morfologické znaky 

vodných stavovcov. 

 Vysvetlil prispôsobenie 

organizmov životu vo vodnom 

prostredí. 

 Na príklade vybraných zástupcov 

demonštroval postavenie 

bezstavovcov v potravovom reťazci 

vodných ekosystémov. 

 Poznal možnosti druhovej ochrany 

a význam stavovcov  vo vodných 

 ekosystémoch. 

 Poznal nebezpečenstvo 

kontaminácie vôd a jeho dôsledky 

na vodné organizmy. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

ekologickom a hospodárskom 

význame  vybraných zástupcov  

zooplanktónu, fytoplanktónu, 

vodných bezstavovcov a stavovcov. 

 Vedel vysvetliť vplyv vody na 

vodné organizmy. 

 Nadviazal na poznatky o základných 

znakoch jednotlivých  živočíšnych 

kmeňov z nižších ročníkov 

 Vedel opísať, zakresliť a správne 

pomenovať pozorované objekty. 

 Vedel samostatne viesť protokol o 

pozorovaní a pokusoch. 

1.2. Život v mori  
 

16  morské riasy  - stavba tela, 

zástupcovia, význam 

 morské bezstavovce - základné 

morfologické znaky kmeňov/tried, 

spôsob života, zástupcovia, 

význam 

 morské stavovce – základné 

morfologické znaky  tried 

(drsnokožce, ryby, plazy, cicavce) 

spôsob života, zástupcovia, 

význam 

 

Pojmy: stielka, hubky, pŕhlivce 

(medúzy, sasanky, koraly), mäkkýše 

(lastúrniky, hlavonožce),  článkonožce 

(morské kôrovce), ostnatokožce 

(hviezdovky, ježovky, holotúrie), 

drsnokožce (žraloky, raje), morské 

ryby,  cicavce, adaptácia, 

kontaminácia. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Život a voda  
 

Život pri vode 

 

16 Rastliny 

 vodné rastliny -  významní 

zástupcovia 

 rastliny lužných lesov, mokradí a 

močiarov – významní zástupcovia 

 výtrusné rastliny – charakteristika, 

zástupcovia 

 semenné rastliny – charakteristika 

 nahosemenné a krytosemenné 

rastliny - porovnanie  

 dvojklíčnolistové 

a jednoklíčnolistové rastliny – 

porovnanie, zástupcovia 

 

Pojmy: výtrus, stielka, cievnaté 

rastliny, kvet, piestik, tyčinka, 

vajíčko, peľ, semeno, plod, 

fotosyntéza; koreň, stonka, list, 

pletivá 

 

 

 Poznal najznámejšie druhy 

vodných a pobrežných rastlín – 

byliny a dreviny. 

 Vedel zatriediť a porovnať 

výtrusné a semenné , nahosemenné 

a krytosemenné, dvojklíčnolistové 

a jednoklíčnolistové rastliny.  

 Poukázal prostredníctvom 

konkrétnych zástupcov na 

zákonom chránené druhy rastlín.  

 Vedel vysvetliť prispôsobenie 

rastlín životu vo vode a v jej okolí. 

 Prostredníctvom konkrétnych 

zástupcov demonštroval postavenie 

vodných a pobrežných rastlín 

v ekosystéme. 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať zaujímavosti zo 

života vodných rastlín.  

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie 

o drevinách lužných lesov,  

o porastoch  mokradí, močiarov 

a pod. 

Živočíchy 

 bezstavovce žijúce pri vode – 

významní zástupcovia (prehľad) 

 stavovce žijúce pri vode - 

významní zástupcovia (prehľad) 

 plazy, vtáky, cicavce –  základné 

morfologické znaky tried, spôsob 

života, zástupcovia, význam 

 význam živočíchov žijúcich pri 

vode pre vodný ekosystém 

 

Pojmy: plazy (hady, jašterice, 

korytnačky),  vtáky -  (plávajúce, 

potápavé, brodivé), cicavce, plávacie 

blany, mastné perie, tukové žľazy, 

srsť, etológia (dvorenie, starostlivosť 

o mláďatá, hniezdenie, ochrana, 

komunikácia živočíchov, migrácia 

a pod.); inštinkt, pud, biorytmy, 

vpečatenie , správanie orientačné, 

potravové, komfortné, obranné, 

útekové, teritoriálne, hravé, sociálne 

a pod.). 

 Poznal  významné druhy plazov, 

vtákov a cicavcov žijúcich pri 

vode. 

 Vedel popísať základnú 

morfologickú stavbu tela, spoločné 

a rozdielne znaky plazov, vtákov 

a cicavcov.  

 Poznal formy prispôsobenia sa 

plazov, vtákov a cicavcov životu  

pri vode .  

 Na príklade vybraných zástupcov 

demonštroval postavenie 

vybraných druhov plazov, vtákov 

a cicavcov v potravovom reťazci.  

 Poznal možnosti druhovej ochrany 

a význam stavovcov  pre vodné 

ekosystémy. 

 Vedel vysvetliť rozdiel medzi 

vtákmi plávajúcimi, brodivými a 

potápavými. 

 Charakterizoval špecifické formy 

správania sa vtákov  počas rôznych 

ročných období. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať formy správania sa 

vtákov a cicavcov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Život a voda  

Život pri vode 

 

16 
Živočíchy 

 

 Vedel vysvetliť základné pojmy 

inštinkt, pud, biorytmy 

 Vedel vysvetliť pojmy obligatórne 

učenie (vpečatenie) 

 Charakterizoval fakultatívne učenie 

(hra, zvedavosť) 

III. Špecializácia rastlín a živočíchov  (8 hod.) 

Vysokohorské 

spoločenstvá 

 

2  vysokohorské prostredie – 

charakteristika životných 

podmienok 

 rastliny – významní zástupcovia 

 živočíchy -  významní 

zástupcovia 

Pojmy:  biotop, adaptácia na faktory 

prostredia,  ekologická valencia, 

tolerancia, minimum, optimum, 

maximum, bioindikátor, kozmopolitný 

organizmus, endemit, relikt. 

 

 Charakterizoval abiotické faktory 

vysokohorského prostredia. 

 Poznal  významné druhy 

vysokohorských rastlín 

a živočíchov . 

 Vysvetlil adaptáciu organizmov na 

špecifické podmienky života. 

 Poukázal na  význam endemitov 

a reliktov  vo vybranom 

ekosystéme. 

 

Život v extrémnych  

podmienkach 

 

2 Námety na samostatné práce 

žiakov: 

 Za polárnym kruhom. 

 V púšti. 

 Hlboko v mori. 

 V sladkej aj slanej vode. 

 Jaskyne. 

 V pôde.                                              

 Vedel opísať špecifické životné 

podmienky v rôznych biotopoch. 

 Vedel vyhľadať a spracovať 

informácie o živote v rôznych 

typoch prostredia.  

 Pripravila prezentoval  žiacke 

samostatné práce a projekty.  

 Spolupracoval v skupinách pri 

práci na projektoch. 

Život na úkor iných – 

parazity 

 

2  parazitizmus a jeho formy 

 parazitické rastliny 

 huby -  spôsoby parazitizmu, 

vybraní zástupcovia 

 prvoky -  spôsoby parazitizmu, 

vybraní zástupcovia 

 živočíchy -  spôsoby parazitizmu, 

vybraní zástupcovia 

 cesty nákazy, liečba a prevencia 

 

Pojmy:  heterotrofia, saprofyt, 

parazit, poloparazit, holoparazit, 

endoparazit, ektoparazit, hostiteľ, 

medzihostiteľ, životný cyklus, 

prevencia, parazitárne ochorenie. 

 Vysvetlil podstatu parazitizmu. 

 Porovnal rôzne typy parazitizmu.   

 Charakterizoval vybrané druhy  

rastlinných poloparazitov 

a parazitov . 

 Charakterizoval vybrané druhy  

parazitických húb, prvokov 

a živočíšnych parazitov.   

 Poznal význam parazitov  pre 

zdravie človeka. 

 Vysvetlil úlohu hostiteľa 

a medzihostiteľa v životnom cykle 

parazita. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie 

o možnostiach nákazy, liečenia 

a prevencie parazitárnych ochorení. 

 2 Prierezová téma:  Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

v biológii  

Život v extrémnych  podmienkach 

 

 Prezentoval svoju prácu písomne 

aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných 

technológií 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Život s človekom (17 hod.) 

1. Rastliny a huby 

v službách človeka 
10  rastliny ako potrava – hospodársky 

významné čeľade, základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 koreniny a pochutiny -  základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 liečivá a drogy -  základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 krmoviny -  hospodársky 

významné čeľade, základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 okrasné rastliny parkov a záhrad 

(stromy, kry a byliny – vybrané 

druhy) 

 izbové rastliny – vybrané druhy 

 priemyselné využitie rastlín a húb 

 

Pojmy:  dvojklíčnolistové - ružovité, 

bôbovité, kapustovité, ľuľkovité, 

mrkvovité, makovité, lipovité, 

čajovníkovité a pod., 

jednoklíčnolistové -  lipnicovité, 

ľaliovité,  kvasinky, plesne, vyššie 

huby, bielkoviny, cukry, tuky, 

vitamíny, vláknina, liečivo, jed, droga, 

fytoterapia; amarylkovité, arekovité 
 

 Poznal hospodársky významné 

druhy rastlín a húb, ktoré slúžia ako 

potrava, koreniny a pochutiny.  

 Poukázal prostredníctvom 

vybraných zástupcov na význam 

rastlín pre ich nutričné 

hodnoty, racionálnu výživu, vplyv 

na imunitu a pod. 

 Poznal hospodársky významné 

a voľne rastúce druhy rastlín, ktoré 

slúžia ako liečivá – drogy.  

 Vysvetlil negatívny dopad jedov na 

ľudský organizmus. 

 Poukázal na význam fytoterapie. 

 Poznal hospodársky významné 

druhy rastlín, ktoré slúžia ako 

krmoviny. 

 Poznal vybrané druhy okrasných 

rastlín záhrad a parkov. 

 Poznal vybrané druhy izbových 

rastlín. 

 Poznal priemyselné využitie rastlín 

a húb. 

 Poznal a  vysvetlil dôsledky 

nesprávneho postupu pri pestovaní 

a skladovaní hospodársky 

významných rastlín.  

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o využití 

rastlín a húb človekom. 

2. Živočíchy v službách 

človeka 

 

2 Námety na samostatné práce 

žiakov: 

 

 Podmienky chovu hospodársky 

významných druhov živočíchov. 

 Význam hospodársky 

významných druhov živočíchov 

pre človeka (hmyz, dobytok, 

hydina a pod.). 

 Pomocníci - v poľnohospodárstve, 

športe, zdravotníctve a pod. 

 Spoločníci v domácnosti 

(akvaristika, teraristika, chov 

exotických vtákov, hlodavcov, 

mačiek, psov a pod.). 

 Poznal hospodársky významné 

druhy živočíchov, ich spôsob života 

a využitie. 

 Poznal zástupcov živočíchov, ktorí 

uľahčujú človeku jeho činnosti  v 

rôznych oblastiach. 

 Poznal zástupcov živočíchov, ktorí 

slúžia človeku ako spoločníci.  

 Vysvetlil rozdiely v spôsobe života 

voľne žijúcich a domestikovaných 

živočíchov. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o spôsobe 

života  a podmienkach chovu 

hospodársky významných druhov, 

spoločníkov a pomocníkov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Život s človekom  

3. Adaptácia na život v 

ľudských sídlach  
 

5  neželaní spoločníci v domácnosti 

(plesne, článkonožce, hlodavce) 

 živočíchy záhrad a polí 

(bezstavovce, stavovce) 

 živočíchy v ľudských sídlach 

(bezstavovce, stavovce) 

 živočíchy a urbanizácia 

 

Pojmy:  deratizácia, dezinfekcia, 

premnoženie, monokultúra, 

škodcovia, biologická rovnováha, 

prenos ochorení, spevavce, 

 Vysvetlil spôsoby adaptácie 

živočíchov na život v ľudských 

sídlach a domácnostiach. 

 Poznal najbežnejšie druhy 

organizmov, ktoré sa druhotne 

adaptovali na život s človekom. 

 Poukázalna ich negatívnu činnosť 

v domácnostiach. 

 Poukázal na dôležitosť správneho 

skladovania a spracovania potravín. 

 Poukázal na rôzne spôsoby boja 

človeka proti neželaným 

organizmom v domácnosti. 

 Poznal regionálne významné druhy 

vtákov a cicavcov ktoré žijú 

v blízkosti človeka.  

 Poukázal na význam vtákov 

a cicavcov pre udržanie biologickej 

rovnováhy v záhradách a ovocných 

sadoch.  

 Poznal príčiny premnoženia 

škodcov . 

 Na konkrétnych príkladoch 

demonštrovalnegatívny dopad 

spolunažívania človeka a 

niektorých živočíchov žijúcich 

v blízkosti ľudských obydlí na 

zdravie človeka. 

 Poznal nebezpečenstvo voľnej 

migrácie vtákov z hľadiska prenosu 

infekčných ochorení. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie  o  

konkrétnych príkladoch 

negatívneho vplyvu urbanizácie, 

ľudských zásahov do prírody 

a zmenách  správania sa zvierat. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

V. Mikrosvet  (5 hod.) 

 

Mikrosvet 5  vírusy – charakteristika, 

rozdelenie, význam 

 baktérie – charakteristika, 

rozdelenie, význam 

 riasy – charakteristika, 

zástupcovia, význam  

 huby – charakteristika, 

zástupcovia význam 

 prvoky – charakteristika, 

zástupcovia význam 

 mikroorganizmy a človek 

 

Pojmy: virológia, bakteriológia,  

vírus, bakteriofág, vírusy človeka 

(onkovírusy,  retrovírusy, HIV, 

AIDS), profylaxia,   rezistencia, 

antibiotiká. 

 Charakterizoval vírusy z hľadiska 

stavby a spôsobu života. 

 Poznal najdôležitejšie ochorenia 

spôsobené vírusmi, prevencia, 

možnosti liečby. 

 Charakterizoval baktérie z hľadiska 

stavby, spôsobu života a významu 

v prírode. 

 Poznal najrozšírenejšie skupiny 

baktérií. 

 Uviedol najbežnejšie bakteriálne 

ochorenia, prevencia a možnosti 

liečby. 

 Charakterizoval  jednobunkové 

riasy z hľadiska stavby a spôsobu 

života. 

 Charakterizoval mikroskopické 

huby z hľadiska stavby a spôsobu 

života. 

 Vymenoval najrozšírenejšie druhy 

mikroskopických húb, základné 

ochorenia ktoré spôsobujú, ich 

význam v prírode a pre človeka. 

 Charakterizoval prvoky z hľadiska 

stavby a spôsobu života. 

 Vymenoval najrozšírenejšie druhy 

prvokov, ich význam v prírode. 

 Poznal najbežnejšie ochorenia, 

ktoré spôsobujú prvoky, prevencia 

a liečba. 

VI. Prehľad systému živej prírody (7 hod.) 
 

Prehľad systému živej 

prírody 

7  jednobunkovce 

 rastliny 

 huby 

 živočíchy 

 Poznal význam triedenia 

organizmov. 

 Vedel zatriediť vybrané organizmy 

podľa charakteristických znakov do 

základných taxonomických 

kategórií. 

 

Tematický celok Biológia ako veda je uvádzaný ako „nultý“ 0. 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA 
2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

I. Životné prostredie a organizmy (4 hod.) 

 

I. Životné prostredie 

a organizmy  

 

2  Životné prostredie a jeho zložky  

 Vzťah organizmu a prostredia 

 Ekosystémy, potravové reťazce a 

siete 

 Spoločenstvo a populácia 

 

Pojmy: abiotické a biotické faktory, 

jedinec, druh, populácia, 

spoločenstvo, ekosystém, prírodné 

a kultúrne ekosystémy,  vodné 

a suchozemské ekosystémy, 

potravové reťazce a siete. 

 Poznal význam abiotických 

a biotických zložiek prostredia pre 

existenciu organizmov. 

 Charakterizoval pojem ekosystém. 

 Vedel porovnať základné typy 

ekosystémov. 

 Vysvetlil rozdiel medzi druhom, 

populáciou a spoločenstvom. 

 Na príklade vybraného ekosystému 

vysvetlil potravové reťazce a siete.  

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie 

o vybranom prírodnom ekosystéme. 

 2 Prierezová téma: Environmentálna 

výchova- 

 Zachovanie biodiverzity –  

     rozmanitosti života na našej    

     planéte 

 Skleníkový efekt 
 

 Chápal, analyzoval a hodnotil 

vzťahy medzi človekom a jeho 

životným prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými sa riadi  

    život na Zemi  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Život a voda (30 hod.) 
 

1.3. Život v sladkých 

vodách   
 

10  planktón – zložky, význam 

 bezstavovce sladkých vôd – 

základné morfologické znaky 

kmeňov/tried, spôsob života, 

zástupcovia, význam  

 stavovce - základné morfologické 

znaky tried (ryby, obojživelníky), 

spôsob života, zástupcovia, 

význam  

 

Pojmy: fytplanktón (sinice, riasy), 

zooplanktón (prvoky, drobné 

bezstavovce), pŕhlivce (polypovce), 

ploskavce, mäkkýše (ulitníky, 

lastúrniky), obrúčkavce (pijavice), 

článkonožce (kôrovce, hmyz), ryby 

tečúcich a stojatých vôd, 

obojživelníky (žaby, mloky). 

 Poznal základné zložky 

zooplanktónu a fytoplanktónu. 

 Vysvetlil význam planktónu pre 

vodný ekosystém.  

 Na príklade vybraného zástupcu 

popísal vonkajšiu stavbu tela 

mnohobunkových rias.  

 Poznal najznámejšie vodné druhy z 

kmeňov bezstavovcov a tried 

stavovcov. 

 Vedel popísať základné 

morfologické znaky jednotlivých 

kmeňov bezstavovcov a tried 

stavovcov. 

 Vedel porovnať spoločné 

a rozdielne morfologické znaky 

vodných bezstavovcov. 

 Vedel porovnať spoločné 

a rozdielne morfologické znaky 

vodných stavovcov. 

 Vysvetlil prispôsobenie 

organizmov životu vo vodnom 

prostredí. 

 Na príklade vybraných zástupcov 

demonštroval postavenie 

bezstavovcov v potravovom reťazci 

vodných ekosystémov. 

 Poznal možnosti druhovej ochrany 

a význam stavovcov  vo vodných 

 ekosystémoch. 

 Poznal nebezpečenstvo 

kontaminácie vôd a jeho dôsledky 

na vodné organizmy. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

ekologickom a hospodárskom 

význame  vybraných zástupcov  

zooplanktónu, fytoplanktónu, 

vodných bezstavovcov a stavovcov. 

 

1.4. Život v mori  
 

10  morské riasy  - stavba tela, 

zástupcovia, význam 

 morské bezstavovce - základné 

morfologické znaky kmeňov/tried, 

spôsob života, zástupcovia, 

význam 

 morské stavovce – základné 

morfologické znaky  tried 

(drsnokožce, ryby, plazy, cicavce) 

spôsob života, zástupcovia, 

význam 

 

Pojmy: stielka, hubky, pŕhlivce 

(medúzy, sasanky, koraly), mäkkýše 

(lastúrniky, hlavonožce),  článkonožce 

(morské kôrovce), ostnatokožce 

(hviezdovky, ježovky, holotúrie), 

drsnokožce (žraloky, raje), morské 

ryby,  cicavce, adaptácia, 

kontaminácia. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Život a voda  
 

Život pri vode 
 

10 Rastliny 

 vodné rastliny -  významní 

zástupcovia 

 rastliny lužných lesov, mokradí a 

močiarov – významní zástupcovia 

 výtrusné rastliny – charakteristika, 

zástupcovia 

 semenné rastliny – charakteristika 

 nahosemenné a krytosemenné 

rastliny - porovnanie  

 dvojklíčnolistové 

a jednoklíčnolistové rastliny – 

porovnanie, zástupcovia 

 

Pojmy: výtrus, stielka, cievnaté 

rastliny, kvet, piestik, tyčinka, 

vajíčko, peľ, semeno, plod, 

fotosyntéza. 

 

 

 Poznal najznámejšie druhy 

vodných a pobrežných rastlín – 

byliny a dreviny. 

 Vedel zatriediť a porovnať 

výtrusné a semenné , nahosemenné 

a krytosemenné, dvojklíčnolistové 

a jednoklíčnolistové rastliny.  

 Poukázal prostredníctvom 

konkrétnych zástupcov na 

zákonom chránené druhy rastlín.  

 Vedel vysvetliť prispôsobenie 

rastlín životu vo vode a v jej okolí. 

 Prostredníctvom konkrétnych 

zástupcov demonštroval postavenie 

vodných a pobrežných rastlín 

v ekosystéme. 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať zaujímavosti zo 

života vodných rastlín.  

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie 

o drevinách lužných lesov,  

o porastoch  mokradí, močiarov 

a pod. 

Živočíchy 

 bezstavovce žijúce pri vode – 

významní zástupcovia (prehľad) 

 stavovce žijúce pri vode - 

významní zástupcovia (prehľad) 

 plazy, vtáky, cicavce –  základné 

morfologické znaky tried, spôsob 

života, zástupcovia, význam 

 význam živočíchov žijúcich pri 

vode pre vodný ekosystém 

 

Pojmy: plazy (hady, jašterice, 

korytnačky),  vtáky -  (plávajúce, 

potápavé, brodivé), cicavce, plávacie 

blany, mastné perie, tukové žľazy, 

srsť, etológia (dvorenie, starostlivosť 

o mláďatá, hniezdenie, ochrana, 

komunikácia živočíchov, migrácia 

a pod.). 

 Poznal  významné druhy plazov, 

vtákov a cicavcov žijúcich pri 

vode. 

 Vedel popísať základnú 

morfologickú stavbu tela, spoločné 

a rozdielne znaky plazov, vtákov 

a cicavcov.  

 Poznal formy prispôsobenia sa 

plazov, vtákov a cicavcov životu  

pri vode .  

 Na príklade vybraných zástupcov 

demonštroval postavenie 

vybraných druhov plazov, vtákov 

a cicavcov v potravovom reťazci.  

 Poznal možnosti druhovej ochrany 

a význam stavovcov  pre vodné 

ekosystémy. 

 Vedel vysvetliť rozdiel medzi 

vtákmi plávajúcimi, brodivými a 

potápavými. 

 Charakterizoval špecifické formy 

správania sa vtákov  počas rôznych 

ročných období. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať formy správania sa 

vtákov a cicavcov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Špecializácia rastlín a živočíchov  (8 hod.) 

 

Vysokohorské 

spoločenstvá 

 

2  vysokohorské prostredie – 

charakteristika životných 

podmienok 

 rastliny – významní zástupcovia 

 živočíchy -  významní 

zástupcovia 

Pojmy:  biotop, adaptácia na faktory 

prostredia,  ekologická valencia, 

tolerancia, minimum, optimum, 

maximum, bioindikátor, kozmopolitný 

organizmus, endemit, relikt. 

 

 Charakterizoval abiotické faktory 

vysokohorského prostredia. 

 Poznal  významné druhy 

vysokohorských rastlín 

a živočíchov . 

 Vysvetlil adaptáciu organizmov na 

špecifické podmienky života. 

 Poukázal na  význam endemitov 

a reliktov  vo vybranom 

ekosystéme. 

 

Život v extrémnych  

podmienkach 

 

2 Námety na samostatné práce 

žiakov: 

 Za polárnym kruhom. 

 V púšti. 

 Hlboko v mori. 

 V sladkej aj slanej vode. 

 Jaskyne. 

 V pôde.                                              

 Vedel opísať špecifické životné 

podmienky v rôznych biotopoch. 

 Vedel vyhľadať a spracovať 

informácie o živote v rôznych 

typoch prostredia.  

 Pripravila prezentoval  žiacke 

samostatné práce a projekty.  

 Spolupracoval v skupinách pri 

práci na projektoch. 

Život na úkor iných – 

parazity 

 

2  parazitizmus a jeho formy 

 parazitické rastliny 

 huby -  spôsoby parazitizmu, 

vybraní zástupcovia 

 prvoky -  spôsoby parazitizmu, 

vybraní zástupcovia 

 živočíchy -  spôsoby parazitizmu, 

vybraní zástupcovia 

 cesty nákazy, liečba a prevencia 

 

Pojmy:  heterotrofia, saprofyt, 

parazit, poloparazit, holoparazit, 

endoparazit, ektoparazit, hostiteľ, 

medzihostiteľ, životný cyklus, 

prevencia, parazitárne ochorenie. 

 Vysvetlil podstatu parazitizmu. 

 Porovnal rôzne typy parazitizmu.   

 Charakterizoval vybrané druhy  

rastlinných poloparazitov 

a parazitov . 

 Charakterizoval vybrané druhy  

parazitických húb, prvokov 

a živočíšnych parazitov.   

 Poznal význam parazitov  pre 

zdravie človeka. 

 Vysvetlil úlohu hostiteľa 

a medzihostiteľa v životnom cykle 

parazita. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie 

o možnostiach nákazy, liečenia 

a prevencie parazitárnych ochorení. 

 

 

2 Prierezová téma:  Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

v biológii 

Život v extrémnych  podmienkach 

 

 Prezentoval svoju prácu písomne 

aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných 

technológií 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Život s človekom (15 hod.) 

1. Rastliny a huby 

v službách človeka 
9  rastliny ako potrava – hospodársky 

významné čeľade, základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 koreniny a pochutiny -  základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 liečivá a drogy -  základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 krmoviny -  hospodársky 

významné čeľade, základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 okrasné rastliny parkov a záhrad 

(stromy, kry a byliny – vybrané 

druhy) 

 izbové rastliny – vybrané druhy 

 priemyselné využitie rastlín a húb 

 

Pojmy:  dvojklíčnolistové - ružovité, 

bôbovité, kapustovité, ľuľkovité, 

mrkvovité, makovité, lipovité, 

čajovníkovité a pod., 

jednoklíčnolistové -  lipnicovité, 

ľaliovité,  kvasinky, plesne, vyššie 

huby, bielkoviny, cukry, tuky, 

vitamíny, vláknina, liečivo, jed, droga, 

fytoterapia. 
 

 Poznal hospodársky významné 

druhy rastlín a húb, ktoré slúžia ako 

potrava, koreniny a pochutiny.  

 Poukázal prostredníctvom 

vybraných zástupcov na význam 

rastlín pre ich nutričné 

hodnoty, racionálnu výživu, vplyv 

na imunitu a pod. 

 Poznal hospodársky významné 

a voľne rastúce druhy rastlín, ktoré 

slúžia ako liečivá – drogy.  

 Vysvetlil negatívny dopad jedov na 

ľudský organizmus. 

 Poukázal na význam fytoterapie. 

 Poznal hospodársky významné 

druhy rastlín, ktoré slúžia ako 

krmoviny. 

 Poznal vybrané druhy okrasných 

rastlín záhrad a parkov. 

 Poznal vybrané druhy izbových 

rastlín. 

 Poznal priemyselné využitie rastlín 

a húb. 

 Poznal a  vysvetlil dôsledky 

nesprávneho postupu pri pestovaní 

a skladovaní hospodársky 

významných rastlín.  

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o využití 

rastlín a húb človekom. 

2. Živočíchy v službách 

človeka 

 

2 Námety na samostatné práce 

žiakov: 

 

 Podmienky chovu hospodársky 

významných druhov živočíchov. 

 Význam hospodársky 

významných druhov živočíchov 

pre človeka (hmyz, dobytok, 

hydina a pod.). 

 Pomocníci - v poľnohospodárstve, 

športe, zdravotníctve a pod. 

 Spoločníci v domácnosti 

(akvaristika, teraristika, chov 

exotických vtákov, hlodavcov, 

mačiek, psov a pod.). 

 Poznal hospodársky významné 

druhy živočíchov, ich spôsob života 

a využitie. 

 Poznal zástupcov živočíchov, ktorí 

uľahčujú človeku jeho činnosti  v 

rôznych oblastiach. 

 Poznal zástupcov živočíchov, ktorí 

slúžia človeku ako spoločníci.  

 Vysvetlil rozdiely v spôsobe života 

voľne žijúcich a domestikovaných 

živočíchov. 

 Vediel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o spôsobe 

života  a podmienkach chovu 

hospodársky významných druhov, 

spoločníkov a pomocníkov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Život s človekom  

3. Adaptácia na život v 

ľudských sídlach  
 

4  neželaní spoločníci v domácnosti 

(plesne, článkonožce, hlodavce) 

 živočíchy záhrad a polí 

(bezstavovce, stavovce) 

 živočíchy v ľudských sídlach 

(bezstavovce, stavovce) 

 živočíchy a urbanizácia 

 

Pojmy:  deratizácia, dezinfekcia, 

premnoženie, monokultúra, 

škodcovia, biologická rovnováha, 

prenos ochorení, spevavce, 

 Vysvetlil spôsoby adaptácie 

živočíchov na život v ľudských 

sídlach a domácnostiach. 

 Poznal najbežnejšie druhy 

organizmov, ktoré sa druhotne 

adaptovali na život s človekom. 

 Poukázalna ich negatívnu činnosť 

v domácnostiach. 

 Poukázal na dôležitosť správneho 

skladovania a spracovania potravín. 

 Poukázal na rôzne spôsoby boja 

človeka proti neželaným 

organizmom v domácnosti. 

 Poznal regionálne významné druhy 

vtákov a cicavcov ktoré žijú 

v blízkosti človeka.  

 Poukázal na význam vtákov 

a cicavcov pre udržanie biologickej 

rovnováhy v záhradách a ovocných 

sadoch.  

 Poznal príčiny premnoženia 

škodcov . 

 Na konkrétnych príkladoch 

demonštrovalnegatívny dopad 

spolunažívania človeka a 

niektorých živočíchov žijúcich 

v blízkosti ľudských obydlí na 

zdravie človeka. 

 Poznal nebezpečenstvo voľnej 

migrácie vtákov z hľadiska prenosu 

infekčných ochorení. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie  o  

konkrétnych príkladoch 

negatívneho vplyvu urbanizácie, 

ľudských zásahov do prírody 

a zmenách  správania sa zvierat. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

V. Mikrosvet  (5 hod.) 

 

Mikrosvet 5  vírusy – charakteristika, 

rozdelenie, význam 

 baktérie – charakteristika, 

rozdelenie, význam 

 riasy – charakteristika, 

zástupcovia, význam  

 huby – charakteristika, 

zástupcovia význam 

 prvoky – charakteristika, 

zástupcovia význam 

 mikroorganizmy a človek 

 

Pojmy: virológia, bakteriológia,  

vírus, bakteriofág, vírusy človeka 

(onkovírusy,  retrovírusy, HIV, 

AIDS), profylaxia,   rezistencia, 

antibiotiká. 

 Charakterizoval vírusy z hľadiska 

stavby a spôsobu života. 

 Poznal najdôležitejšie ochorenia 

spôsobené vírusmi, prevencia, 

možnosti liečby. 

 Charakterizoval baktérie z hľadiska 

stavby, spôsobu života a významu 

v prírode. 

 Poznal najrozšírenejšie skupiny 

baktérií. 

 Uviedol najbežnejšie bakteriálne 

ochorenia, prevencia a možnosti 

liečby. 

 Charakterizoval  jednobunkové 

riasy z hľadiska stavby a spôsobu 

života. 

 Charakterizoval mikroskopické 

huby z hľadiska stavby a spôsobu 

života. 

 Vymenoval najrozšírenejšie druhy 

mikroskopických húb, základné 

ochorenia ktoré spôsobujú, ich 

význam v prírode a pre človeka. 

 Charakterizoval prvoky z hľadiska 

stavby a spôsobu života. 

 Vymenoval najrozšírenejšie druhy 

prvokov, ich význam v prírode. 

 Poznal najbežnejšie ochorenia, 

ktoré spôsobujú prvoky, prevencia 

a liečba. 

VI. Prehľad systému živej prírody (4 hod.) 
 

Prehľad systému živej 

prírody 

4  jednobunkovce 

 rastliny 

 huby 

 živočíchy 

 Poznal význam triedenia 

organizmov. 

 Vedel zatriediť vybrané organizmy 

podľa charakteristických znakov do 

základných taxonomických 

kategórií. 

 

 

Poznámka: 

Jednotlivé témy VI. tematického celku je možné zaradiť: 

1. po odučení všetkých tematických celkov na záver - formou opakovania (tak ako je uvedené 

 v ŠVP), 

2. v priebehu roka formou postupného dopĺňania preberaných organizmov do systému živej 

prírody. 
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Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Biológia ako veda diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

praktické cvičenie v odbornej učebni, práca 

s literatúrou a internetom, práca 

s mikroskopom a mikroskopovacími 

pomôckami 

individuálna/skupinová 

práca, 

Životné prostredie 

a organizmy 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca, 

domáca úloha- 

spracovať potravové 

vzťahy v ekosystéme, 

vychádzka 

Život a voda diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

praktické cvičenie v odbornej učebni, 

pozorovanie a experiment s biologickým 

materiálom a vzorkou, práca s mikroskopom 

a mikroskopovacími pomôckami, práca 

v teréne 

 

individuálna/skupinová 

práca, projekt 

zameraný na vodné 

prostredie v blízkosti 

školy, referáty 

o morských 

organizmoch 

Špecializácia 

rastlín a živočíchov 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

projektové vyučovanie, práca s odbornou 

literatúrou a internetom, 
individuálna/skupinová 

práca, prezentácia 

Život s človekom diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

praktické cvičenie, vytváranie herbárových 

položiek a ich význam, poznávanie prírodnín 

a živých organizmov, práca s internetom 

a odbornou literatúrou 

individuálna/práca 

v skupine, referáty- 

domáca úloha, 

pozorovanie v teréne, 

vychádzky do okolia 

Mikrosvet výklad, diskusia, 

problémové 

úlohy 

 

praktická činnosť v odbornej učebni- 

mikroskopické pozorovania, práca 

s natívnym a trvalým preparátom, práca 

s odbornou literatúrou 

individuálna/práca vo 

dvojiciach, 

pozorovanie 

Prehľad systému 

živej prírody 

pojmové 

mapovanie, 

výklad, 

problémové 

úlohy 

 individuálna práca, 

práca v skupine 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

I. Životné prostredie a organizmy 

Geografia – 1. roč. Zákonitosti biosféry a pedosféry 

Etická výchova – 1.roč.  Komunikácia ako prostriedok prosociálneho správania;  Pozitívne  

hodnotenie druhých, umenie hľadať prijateľný kompromis;  Mravné aspekty národného 

uvedomenia a demokratického občianstva;  Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce;  

Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých vzťahov na pracovisku 

Informatika – 1. roč.  Prezentácia informácií; Služby internetu;   Etika a právo 

Ochrana života a zdravia – chémia   (porovnať nebezpečné účinky oxidu uhoľnatého 

a uhličitého (CO a CO2) na ľudský organizmus a prírodu; oxidy dusíka ako zložky exhalátov 

a ich škodlivé účinky na človeka a prírodu (jedovaté účinky na zdravie, kyslé dažde,  skleníkový 

efekt, smog); využitie chlóru a jeho zlúčenín ako dezinfekčných prostriedkov, vplyv 

skleníkového efektu na život na Zemi) 

 

II. Život a voda 

Geografia – 1. roč. Zákonitosti hydrosféry 
 

III. Špecializácia rastlín a živočíchov   
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Slovenský jazyk – 1. roč.   Jazykoveda 

Lexikálna rovina jazyka (Vedieť sa vyjadrovať adekvátne komunikačnej situácii – ústne a 

písomne (vhodná forma a obsah). 

Chémia – 1.roč. Sústavy látok ( poznať ekologické dôsledky tvorby zmesí v ovzduší a ich 

nepriaznivý vplyv na zdravie človeka  a životné prostredie 

navrhnúť spôsoby riešenia znečisťovania pôdy a ovzdušia); Protolytické reakcie (vplyv silných 

kyselín a zásad na ľudský organizmus a životné prostredie) 

Etická výchova – 1.roč.  Komunikácia ako prostriedok prosociálneho správania;  Pozitívne  

hodnotenie druhých, umenie hľadať prijateľný kompromis;  Mravné aspekty národného 

uvedomenia a demokratického občianstva;  Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce;  

uvedomenia a demokratického občianstva;  Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce;  

Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých vzťahov na pracovisku 

 

IV. Život s človekom 

Matematika – 1.roč. Kombinatorika a pravdepodobnosť (pravdepodobnostné vyjadrovanie v 

živote, odhad rizika) 

 

V. Mikrosvet  

Dejepis – 1. roč. Fenomény stredovekého sveta – epidémie 

Telesná výchova – 1.roč. Zdravie a jeho poruchy; Zdravý životný štýl 

 

VI. Prehľad systému živej prírody 

Matematika – 1.roč. Logika, dôvodnenie, dôkazy (použiť základné pravidlá usudzovania 

v matematike a v situáciách z bežného života  

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

Praktické skúšanie praktické cvičenia, protokoly z praktických 

cvičení 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia (pre všetky ročníky) 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č.8/2009 – R zo 14. 

mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu 

č.10/2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č.11/2009 – r z 25. augusta 2009. 

Pri malých písomkách, didaktických testoch pracujeme s hodnotiacou škálou: 

 

100 – 90%  výborný 

89 – 75%  chválitebný 

74 – 50% dobrý 

49 – 25% dostatočný 

24 – 0% nedostatočný 
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ROČNÍK : DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA 
3 hodiny týždenne, 

spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

I. Všeobecné vlastnosti živých sústav (2 hod.) 

Všeobecné vlastnosti 

živých sústav 

2  živá a neživá príroda 

 organizácia živých sústav 

 vlastnosti a prejavy organizmov 

 

Pojmy: živé a neživé, stavba 

a štruktúra živého (bunka, 

pletivo/tkanivo, orgán, sústava 

orgánov, organizmus), metabolizmus, 

regulácia, reprodukcia, schopnosť 

vyvíjať sa. 

 

 

 Vedel odlíšiť živé sústavy od 

neživých na základe 

charakteristických vlastností. 

 Vymenoval jednotlivé organizačné 

stupne živých sústav. 

 Vymenoval základné životné 

prejavy organizmov. 

II. Stavba a organizácia tela živých organizmov (15 hod.) 

Bunka 5  bunková teória 

 veľkosť a tvar buniek 

 základné štruktúry bunky 

(bunkové povrchy, membránové a 

vláknité štruktúry) 

 typy buniek (prokaryotická, 

eukaryotická, 

 rastlinná, živočíšna) 

 

Pojmy: prokaryotická a eukaryotická 

bunka, 

rastlinná a živočíšna bunka, bunkové 

povrchy 

(cytoplazmatická membrána, bunková 

stena), 

cytoplazma, membránové štruktúry 

(jadro, 

mitochondrie, plastidy, vakuola, 

lyzozóm, 

Golgiho aparát, endoplazmatické 

retikulum), 

vláknité štruktúry bunky (cytoskelet, 

mitotický 

aparát, chromozómy, bičíky, brvy), 

ribozómy, neživé súčasti bunky. 

 Vedel vysvetliť podstatu bunkovej 

teórie. 

 Na príklade bunky baktérie opísal 

stavbu prokaryotickej bunky. 

 Poznal všeobecnú štruktúru 

eukaryotickej bunky. 

 Poznal význam bunkových 

povrchov. 

 Pomocou obrázka vedel určiť 

vnútrobunkové štruktúry. 

 Vedel vymenovať membránové 

štruktúry a poznať ich význam pre 

bunku. 

 Vedel vymenovať vláknité 

štruktúry a poznať ich význam pre 

bunku. 

 Poznal rozdiely v stavbe 

prokaryotickej a eukaryotickej 

bunky. 

 Vedel odlíšiť rastlinnú a živočíšnu 

bunku. 

 Uviedol príklady na rôzne typy 

rastlinných  a živočíšnych buniek, 

vysvetliť vzťah medzi tvarom a 

funkciou špecializovaných buniek. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Stavba a organizácia tela živých organizmov  

Stavba rastlinného tela 

– cievnaté rastliny 

5  pletivá (delivé, trváce) 

 vegetatívne orgány (koreň, stonka, 

list) 

 reprodukčné orgány (kvet, plod, 

semeno) 

 

Pojmy: pletivo, delivé a trváce pletivá, 

diferenciácia buniek, krycie, vodivé a 

základné pletivá. 

Vegetatívne orgány – koreň (koreňové 

vlásky, 

rastový vrchol, koreňová čiapočka), 

stonka 

(kambium, cievny zväzok, lyková a 

drevná 

časť cievneho zväzku), list (čepeľ, 

žilnatina, 

epiderma, kutikula, prieduch). 

Reprodukčné orgány – kvet (kvetné 

obaly, 

tyčinka, nitka, peľnica, peľové zrnko, 

piestik, 

blizna, čnelka, semenník, vajíčko), 

semeno, plod. 

 Poznal rozdiely medzi delivými 

a trvácimi pletivami z hľadiska 

zabezpečenia životných procesov 

rastlín. 

 Vedel vysvetliť funkciu a význam 

krycích, vodivých a základných 

pletív v rastline. 

 Vymenoval vegetatívne a 

reprodukčné orgány cievnatých 

rastlín, poznať ich funkciu. 

 Prostredníctvom obrazového 

materiálu, 3D modelov (resp. 

počítačových simulácií vedel 

lokalizovať jednotlivé typy pletív 

vo vegetatívnych orgánoch rastliny. 

 Vedel opísať stavbu kvetu 

magnóliorastov. 

 Poznal možnosti praktického 

využitia vegetatívnych orgánov, 

semien, plodov a častí kvetu rastlín 

v každodennom živote človeka. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

možnostiach spracovania a využitia 

rastlinných orgánov v biotechnológiách. 

Základná stavba 

živočíšneho organizmu 

– stavovce 

5  špecializácia živočíšnych buniek 

 tkanivá – základné typy (epitely, 

spojivá, svalové a nervové 

tkanivo), 

 prehľad orgánových sústav 

živočíchov (krycia, oporná, 

pohybová, tráviaca, dýchacia, 

obehová, vylučovacia, riadiace 

sústavy, zmyslové orgány, 

rozmnožovacia sústava), 

 orgány tráviacej sústavy – stavba 

a základná funkcia, • význam 

orgánových sústav pre fungovanie 

živočíšneho organizmu ako celku. 

Pojmy: špecializácia, krvné bunky, 

pohlavné bunky, tkanivo, epitel (krycí, 

žľazový, resorpčný, zmyslový), 

spojivo (väzivo, chrupka, kosť), 

svalové tkanivo (hladký, priečne 

pruhovaný a srdcový sval), neurón. 

Orgán, orgánová sústava (krycia, 

oporná, pohybová, tráviaca, dýchacia, 

obehová, vylučovacia, riadiace 

sústavy, zmyslové orgány, 

rozmnožovacia sústava). Tráviaca 

sústava (ústna dutina, zuby, jazyk, 

slinnéžľazy, hltan, pažerák, žalúdok, 

dvanástnik, podžalúdková žľaza, 

pečeň, žlčník, tenké a hrubé črevo, 

konečník, análny otvor). 

 Vedel porovnať stavbu bunky 

prvoka (napr. črievička) a vybranej 

špecializovanej bunky (napr. 

neurón, červená krvinka a pod.). 

 Vedel opísať základné typy tkanív, 

poznať ich funkciu. 

 Na príklade anatómie kože, svalu a 

kosti vedel lokalizovať jednotlivé 

typy tkanív. 

 Prostredníctvom obrazového 

materiálu, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) vedel 

opísať stavbu tráviacej sústavy 

cicavcov. 

 Vedel vysvetliť význam 

jednotlivých orgánových sústav pre 

fungovanie organizmu ako celku. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

rozdieloch v stavbe vybranej 

orgánovej sústavy medzi 

stavovcami a bezstavovcami. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

rozdieloch v stavbe vybranej 

orgánovej sústavy (napr. dýchacia, 

obehová) medzi jednotlivými 

triedami stavovcov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Životné prejavy organizmov (24 hod.) 

Základné životné 

prejavy organizmov 

1  Základné životné prejavy 

organizmov 

 Poznal význam základných 

biologických procesov pre život 

organizmov. 

Premena látok a 

energie v bunke 

2  príjem a výdaj látok bunkou 

 anabolizmus a katabolizmus 

 prenos energie v bunke 

 

Pojmy: difúzia, osmóza, aktívny 

transport. Látkový  

a energetický metabolizmus, 

anabolizmus, katabolizmus, autotrofia, 

heterotrofia, energia, fotosyntéza, 

dýchanie, ATP, enzýmy, 

biokatalyzátory. 

 Vedel opísať základné mechanizmy 

príjmu látok bunkou. 

 Poznal podstatu anabolických 

a katabolických procesov v bunke. 

 Vedel uviesť príklady na 

anabolické a katabolické deje. 

 Vedel vysvetliť význam a funkciu 

ATP v bunke. 

 Poznal význam enzýmov 

v procesoch metabolizmu. 

 

 

 

 

 

Metabolické procesy 

rastlín  

 

5  podstata metabolizmu rastlín 

(asimilácia a disimilácia), 

 výživa rastlín (autotrofia, 

heterotrofia, mixotrofia), 

 fotosyntéza (podmienky, priebeh, 

význam), 

 dýchanie rastlín (anaeróbne, 

aeróbne), 

 vodný režim (príjem, vedenie a 

výdaj vody rastlinou). 

 

Pojmy: asimilácia, disimilácia, výživa 

rastlín (fotoautotrofia, heterotrofia – 

parazitizmus, saprofytizmus, 

mixotrofia, symbióza). 

Fotosyntéza, chloroplast, asimilačné 

pigmenty 

(chlorofyl, karotenoidy), svetelná - 

fotochemická fáza, (chemická energia, 

ATP), syntetická fáza (glukóza, 

škrob). 

Dýchanie, respirácia, biologická 

oxidácia, cytoplazma, mitochondria, 

anaerobné dýchanie, kvasenie, 

aeróbne dýchanie, (medziprodukt, 

konečný produkt dýchania). 

Vodný režim, koreňové vlásky, cievne 

zväzky, 

asimilačný a transpiračný prúd, 

transpirácia. 

 Vedel charakterizovať fotosyntézu 

ako spôsob autotrofnej výživy 

rastlín. 

 Poznal príklady rastlín, ktoré sa 

vyživujú heterotrofne a mixotrofne. 

 Vedel vysvetliť prečo je 

fotosyntéza jedinečný proces v 

prírode, poznať jej význam. 

 Poznal podmienky fotosyntézy. 

 Vedel vymenovať vstupné látky 

a konečné produkty fotosyntézy. 

 Vedel vysvetliť princíp svetelnej 

a syntetickej fázy fotosyntézy. 

 Vysvetlil význam dýchania pre živé 

organizmy. 

 Poznal princíp anaeróbneho a 

aeróbneho dýchania. 

 Poznal vstupné látky a konečné 

produkty biologickej oxidácie. 

 Poznal význam kvasenia v prírode a 

pre človeka. 

 Vedel porovnať fotosyntézu a 

dýchanie. 

 Poznal lokalizáciu fotosyntézy a 

dýchania v bunke. 

 Vysvetlil význam vodného režimu 

pre rastlinu. 

 Poznal úlohu vegetatívnych 

orgánov pri zabezpečovaní vodného 

režimu. 

 Poznal faktory, ktoré ovplyvňujú 

príjem a vedenie vody rastlinou. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Životné prejavy organizmov 

Metabolické procesy 

živočíchov 

6  podstata metabolizmu živočíchov, 

 spôsoby výživy živočíchov, 

 činnosť orgánov tráviacej sústavy, 

 procesy trávenia (mechanické a 

chemické), 

 procesy vstrebávania, 

 dýchanie živočíchov, 

 transport látok, 

 vylučovanie. 

 

Pojmy: bylinožravce, mäsožravce, 

mimobunkové a vnútrobunkové 

trávenie, 

mechanické a chemické trávenie 

(tráviace šťavy – sliny, žlč, žalúdočná, 

šťava podžalúdkovej žľazy, enzýmy 

(amyláza, pepsín, lipáza, chymozín, 

kazeín, trypsín), 

vstrebávanie (klky a mikroklky, 

resorpcia vody). 

Dýchanie, respirácia, mechanizmus 

dýchania, výmena dýchacích plynov, 

vonkajšie (pľúcne) a vnútorné 

(tkanivové) dýchanie. 

Transport látok, obehová sústava, 

telové tekutiny, tkanivový mok, 

lymfa, okysličená, odkysličená krv. 

Vylučovanie, homeostáza, difúzia, 

filtrácia, nefrón, primárny a 

definitívny moč, potné žľazy. 

 Vedel vymenovať základné 

metabolické deje v organizme 

živočíchov. 

 Poznal základné spôsoby výživy 

živočíchov. 

 Porovnal princíp mechanického 

a chemického spracovania potravy 

živočíchov. 

 Vedel charakterizovať funkciu 

jednotlivých častí tráviacej sústavy 

stavovcov pri spracovaní potravy. 

 Vedel porovnať procesy trávenia a 

vstrebávania živín. 

 Vysvetlil princíp dýchania 

živočíchov a jeho vzťah k 

metabolizmu. 

 Poznal funkciu jednotlivých častí 

dýchacej sústavy cicavcov. 

 Poznal rozdiel medzi vonkajším 

a vnútorným dýchaním cicavcov. 

 Vedel vysvetliť význam telových 

tekutín  a obehovej sústavy 

stavovcov vo vzťahu k 

metabolizmu. 

 Poznal význam a princíp činnosti 

vylučovacej sústavy. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

rozdieloch v stavbe a činnosti 

tráviacej sústavy stavovcov 

vzhľadom na spôsob výživy. 

 Vedel vysvetliť ako súvisí činnosti 

orgánov tráviacej, dýchacej, 

obehovej a vylučovacej sústavy  pri 

zabezpečovaní metabolických 

procesov. 

Rozmnožovanie 1  nepohlavné (princíp, formy) 

 pohlavné (princíp, formy) 

 

Pojmy: nepohlavné – vegetatívne 

rozmnožovanie, bunkové delenie, 

rozpad stielky, tvorba spór, tvorba 

výtrusov, rozmnožovacie cibuľky, 

hľuzy, poplazy, pučanie. 

 Charakterizoval rozmnožovanie ako 

základný životný prejav 

organizmov. 

 Na príklade vedel vysvetliť rozdiely 

medzi pohlavným a nepohlavným 

rozmnožovaním. 

 Poznal podstatu a význam 

nepohlavného rozmnožovania 

rastlín a živočíchov. 

 Vedel uviesť príklady zástupcov 

rastlín a živočíchov na jednotlivé 

formy nepohlavného 

rozmnožovania. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Životné prejavy organizmov 

Delenie buniek 3  bunkový cyklus 

 mitóza 

 meióza 

 

Pojmy: bunkový cyklus, interfáza, 

mitóza, S- fáza, 

zdvojenie genetickej informácie, 

chromozóm, chromatída, centroméra, 

diploidná a haploidná bunka, profáza, 

metafáza, anafáza, telofáza, deliace 

vretienko, mitotický aparát, meióza, 

gaméty. 

 Vedel opísať fázy bunkového 

cyklu. 

 Poznal význam S- fázy bunkového 

cyklu. 

 Vedel odlíšiť chromozóm 

v interfáze bunkového cyklu a 

počas delenia bunky. 

  Poznal základnú stavbu 

chromozómu. 

 Vedel zdôvodniť rozdiel v počte 

chromozómov medzi diploidnou a 

haploidnou bunkou. 

 Vedel definovať pojem mitóza a 

charakterizovať základné fázy 

mitotického delenia. 

 Vysvetlil mechanizmus, ktorý pri 

mitóze zabezpečuje zhodu 

genetickej informácie dcérskej 

bunky s  materskou. 

 Poznal význam redukčného delenia 

buniek . 

 

 

Pohlavné 

rozmnožovanie 

a životný  cyklus 

rastlín 

2  Rodozmena - striedanie 

pohlavného a nepohlavného 

rozmnožovania 

 opelenie a oplodnenie u 

semenných rastlín 

 ontogenéza rastlín 

 

Pojmy: rodozmena, gametofyt, 

sporofyt, výtrusnice, kvet, plod, 

semeno, samčie a samičie pohlavné 

orgány - tyčinka a piestik, gaméty, 

vajcová bunka, spermatická bunka, 

opelenie, oplodnenie. 

Ontogenéza, klíčenie, rast, vývin, 

dormancia 

 Na príklade machu vysvetlil princíp 

rodozmeny. 

 Definoval pojmy opelenie a 

oplodnenie. 

 Vedel uviesť príklady na rôzne 

spôsoby opelenia semenných 

rastlín. 

 Prostredníctvom obrazu stavby 

kvetu, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) vedel 

opísať proces oplodnenia 

semenných rastlín. 

 Poznal základné rozdiely medzi 

oplodnením nahosemenných a 

krytosemenných rastlín. 

 Vedel opísať základné fázy 

ontogenézy rastlín. 

 Poznal základné vonkajšie a 

vnútorné faktory ovplyvňujúce rast 

rastlín. 

 Vedel uviesť príklady zástupcov 

jednoročných, dvojročných a 

trvácich rastlín. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Životné prejavy organizmov 

Pohlavné 

rozmnožovanie, rast a 

vývin živočíchov 

3  formy pohlavného rozmnožovania 

(hermafroditizmus a 

gonochorizmus), 

 oplodnenie (mimotelové, 

vnútorné), 

 ontogenéza (embryonálny a 

postembryonálny vývin) 

 

Pojmy: pučanie, regenerácia, gaméta,  

pohlavné orgány, párenie, vajíčka a 

spermie, hermafroditizmus, 

gonochorizmus, pohlavný 

dimorfizmus, partenogenéza, 

oplodnenie, vonkajšie – mimotelové 

oplodnenie, vnútorné oplodnenie, 

zygota, embryonálny 

a postembryonálny vývin, priamy 

vývin, nepriamy vývin. 

 Charakterizoval vonkajšie 

a vnútorné oplodnenie živočíchov. 

Uviesť príklady. 

 Poznal podstatné rozdiely medzi 

hermafroditmi a gonochoristami. 

Uviesť príklady. 

 Vedel odôvodniť, prečo sa aj 

hermafrodity pária. 

 Uviedol príklady živočíchov 

s priamym  a nepriamym vývinom. 

 Poznal podstatný rozdiel medzi 

embryonálnym a 

postembryonálnym vývinom 

stavovcov. 

 Vysvetlil vzájomnú súvislosť medzi 

podmienkami prostredia, 

starostlivosťou o potomstvo a 

množstvom vytvorených vajíčok. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

špecifickom správaní živočíchov v 

období rozmnožovania. 

 

 

 1 Prierezová téma: 

Environmentálna výchova 

 Spotreba energie 

 Pochopil súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi 

problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu 

k prostrediu 

 

IV. Dedičnosť a premenlivosť (25 hod.) 

Podstata dedičnosti 1  úvod do genetiky 

 dedičnosť a premenlivosť 

 základné genetické pojmy 

 

Pojmy: dedičnosť, premenlivosť – 

variabilita, 

kríženie - hybridizácia, znak 

(kvalitatívny, kvantitatívny), fenotyp, 

gén (veľkého a malého účinku), 

genotyp, alela. 

 Poznal podstatu dedičnosti a 

premenlivosti. 

 Poznal základné genetické pojmy. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

významných objavoch v oblasti 

genetiky 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o vedcoch 

ktorí prispeli k rozvoju genetiky 

(J.G. Mendel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

601 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Dedičnosť a premenlivosť  

Základy bunkovej 

dedičnosti 

5  Chromozóm 

 dedičnosť eukaryotických buniek 

 dedičnosť prokaryotických buniek 

 

Pojmy: chromozóm, rameno, 

centroméra, 

jednochromatidový 

a dvojchromatidový chromozóm, 

autozómy a pohlavné chromozómy, 

homologické a heterologické 

chromozómy, haploidná a diploidná 

bunka, lokus, meióza, prvé a druhé 

meiotické delenie, 

crossing over, rekombinácia génov, 

segregácia 

chromozómov, mimojadrová 

dedičnosť, prokaryotický chromozóm, 

plazmid, rezistencia. 

 Poznal lokalizáciu genetickej 

informácie v bunke. 

 Vedel opísať časti chromozómu. 

 Vysvetlil rozdiel medzi somatickou 

a pohlavnou bunkou. 

 Poznal rozdiel medzi medzi 

autozómom a pohlavným 

chromozómom. 

 Vedel opísať základné fázy meiózy. 

 Vysvetlil pojem crossing over a 

jeho význam pre kombináciu génov 

v gamétach. 

 Poznal genetické dôsledky meiózy. 

 Poznal lokalizáciu génov mimo 

jadra. 

 Vysvetlil podstatu dedičnosti v 

prokaryotických bunkách. 

 Poznal podstatu vzniku rezistencie 

baktérií na antibiotiká. 

 

 

Mendelove pravidlá 

dedičnosti 

6  Mendelove zákony 

 monohybridizmus 

 dihybridizmus 

 neúplná dominancia 

 platnosť Mendelových zákonov  

 

Pojmy: gaméta, zygota, 

monohybridizmus, 

dihybridizmus, rodičovská (parietálna) 

generácia, generácia potomkov 

(filiálna), dominancia, recesivita, 

úplná a neúplná dominancia 

(intermediarita), kodominancia, 

dedičnosť krvných skupín, 

homozygot, 

heterozygot, štiepny pomer, 

uniformita, reciprocita, spätné 

kríženie, kombinačný štvorec, väzba 

génov, väzbová skupina génov. 

 Vysvetlil podstatu kríženia – 

hybridizácie. 

 Vedel používať zaužívanú 

symboliku pri sledovaní kríženia. 

 Vysvetlil platnosť Mendelových 

zákonov: 

 zákon o uniformite a 

reciprocite 

 (jednotnosti prvej generácie 

krížencov) 

 zákon o segregácii alel a ich 

následnej kombinácii v druhej 

generácii 

 zákon o voľnej 

kombinovateľnosti alel. 

 Na konkrétnych príkladoch 

vysvetlil rozdiel v platnosti 

Mendelových zákonov pri úplnej a 

neúplnej dominancii. 

 Vedel aplikovať Mendelove zákony 

na dedičnosť krvných skupín 

človeka. 

 Poznal význam Mendelových 

zákonov pre prax. 

 Poznal podmienky platnosti 

Mendelových zákonov. 

 Vedel vysvetliť význam väzby 

génov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Dedičnosť a premenlivosť  

Dedičnosť a pohlavie 2  chromozómové určenie pohlavia, 

 dedičnosť viazaná na X 

chromozóm 

 

Pojmy: heterochromozómy, 

homologické  

a nehomologické úseky pohlavných 

chromozómov, dedičnosť krížom, 

hemofília, daltonizmus. 

 

 Vysvetlil význam pohlavných 

chromozómov pri určení pohlavia. 

 Na príklade hemofílie a daltonizmu 

vedel vysvetliť princíp dedičnosti 

viazanej na X chromozóm. 

Molekulové základy 

genetiky 

4  nukleové kyseliny (DNA, RNA) 

 genetický kód 

 replikácia DNA 

 expresia génu (transkripcia, 

translácia) 

 

Pojmy: 

DNA, RNA (mediátorová, 

transferová, ribozómová), nukleotid, 

dusíkatá báza (adenín, guanín, 

cytozín, tymín, uracil), 

komplementarita, genetický kód, gén 

(štruktúrny a regulačný), expresia 

génu, aminokyselina, bielkovina, 

replikácia, matrica, triplet, kodón, 

ntikodón, proteosyntéza, transkripcia, 

translácia. 

 Poznal princíp stavby nukleových 

kyselín. 

 Poznal rozdiel v štruktúre DNA a 

RNA. 

 Poznal typy a význam jednotlivých 

nukleových kyselín. 

 Vysvetlil podstatu genetického 

kódu. 

 Opísal replikáciu DNA a vysvetliť 

jej význam pri delení bunky. 

 Vysvetlil princíp prenosu 

genetickéj informácie na 

molekulovej úrovni. 

 Vysvetlil pojem „ústredná dogma 

molekulovej biológie“. 

 Poznal lokalizáciu procesov 

transkripcie a translácie v bunke. 

 

Premenlivosť –

mutácie 

4  nededičná premenlivosť 

 dedičná premenlivosť a jej príčiny 

 mutácie (génové, chromozómové, 

genómové) 

 príčiny mutácií – mutagény 

 dôsledky gametických 

a somatických mutácií  pre 

organizmus 

 význam mutácií v evolučných 

procesoch 

 génové manipulácie a ich 

praktické využitie 

 

Pojmy: premenlivosť dedičná a 

nededičná, 

mutácie (gametické, somatické, 

indukované, spontánne, génové, 

chromozómové, genómové), 

mutagény, antimutagény, génové 

manipulácie, genetické inžinierstvo, 

geneticky modifikované organizmy. 

 Vedel charakterizovať 

premenlivosť ako základ variability 

živej prírody. 

 Poznal rozdiel medzi dedičnou 

a nededičnou premenlivosťou z 

hľadiska ich príčin a dôsledkov. 

 Charakterizoval pojem mutácia. 

 Vedel uviesť príklady na základné 

skupiny mutagénov. 

 Poznal význam antimutagénov, 

uviesť príklady. 

 Poznal základné typy mutácií. 

 Vysvetlil rozdiel medzi dôsledkami 

gametických  a somatických 

mutácií na organizmus. 

 Poznal význam mutácií pre 

evolúciu živých organizmov. 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie o génových 

manipuláciách, o ich využívaní v 

praxi, význame a rizikách. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Dedičnosť a premenlivosť  

Genetika človeka 1  metódy genetiky človeka 

 dedičnosť normálnych znakov 

 dedičné choroby a dispozície 

 genetické poradenstvo 

 

Pojmy: rodokmeňová analýza, 

populačný výskum, ľudský genóm, 

geneticky podmienené ochorenia, 

syndrómy, dispozície, prenatálna 

diagnostika, amniocentéza, genetické 

poradenstvo. 

 Poznal rozdiely v metódach 

využívaných vo všeobecnej a 

humánnej genetike. 

 Vedel vysvetliť význam poznania 

dedičnosti normálnych znakov 

človeka pre prax. 

 Poznal najčastejšie geneticky 

podmienené ochorenia človeka. 

 Vedel vysvetliť pojem dedičné 

dispozície. 

 Poznal význam genetického 

poradenstva pre existenciu zdravej 

populácie. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

geneticky podmienených poruchách 

u človeka, o ich prevencii a 

zmiernení príznakov. 

 2 Prierezová téma: 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii 

 Dedičnosť a premenlivosť 

 Prezentoval svoju prácu písomne aj 

verbálne s použitím informačných 

a komunikačných technológií 

 

V. Praktické cvičenia (33 hod.) – realizované v odbornej učebni biológie  

Práca v biologickom 

laboratóriu 

3  Bezpečnosť práce v laboratóriu. 

 Práca s mikroskopom. 

 Príprava natívneho preparátu. 

 Záznam pozorovania a pokusu. 

 Poznal zásady bezpečnej práce 

v biologickom laboratóriu. 

 Vedel správne používať bežné 

laboratórne pomôcky (mikroskop, 

preparačná súprava, laboratórne 

sklo). 

 Vedel samostatne pripraviť 

mikroskopický preparát. 

 Vedel používať návod pri príprave 

a realizácii biologických 

pozorovaní a pokusov. 

 Vedel vypracovať protokol o 

pozorovaní a pokuse. 

 Vedel zakresliť, pomenovať a 

opísať pozorované biologické 

objekty. 

 Vedel porovnávať pozorované javy, 

určovať spoločné a odlišné znaky. 

 Na základe pozorovania vedel 

vysvetliť životné prejavy  

organizmov. 

 Vedel vyhľadať obrázky a animácie 

biologických javov a procesov na 

internete. 

 Vedel zaznamenať, spracovať a 

vyhodnotiť údaje získané pri 

pozorovaniach a pokusoch (napr. 

formou tabuliek, grafu). 

 Vedel analyzovať získané výsledky. 

Stavba a organizácia 

tela živých organizmov 

8  Bunka – pozorovanie rastlinnej a 

živočíšnej bunky (vnútrobunkové 

štruktúry) 

 Stavba rastlinného tela – pletivá a 

orgány. Anatómia  a morfológia 

rastlinných orgánov (koreň, stonka 

list). 

 Tkanivá, orgány a orgánové 

sústavy živočíchov. Anatómia 

vybranej sústavy. 

Životné prejavy 

organizmov 

14  Príjem a výdaj látok bunkou 

(difúzia, osmóza) 

 Metabolické procesy rastlín 

(výživa, fotosyntéza, dýchanie). 

 Metabolické procesy živočíchov 

(procesy trávenia, dýchanie, 

vylučovanie). 

 Delenie bunky, fázy mitózy. 

 Nepohlavné a pohlavné 

rozmnožovanie rastlín (stavba 

kvetu, súkvetia a plody). Vývin 

(klíčenie a rast). 

Dedičnosť 

a premenlivosť 

8  Riešenie úloh z genetiky – 

Mendelove zákony. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   Riešenie úloh z molekulárnej 

genetiky  (komplementarita, 

prenos genetickej informácie z 

DNA na poradie aminokyselín v 

bielkovine). 

 Vedel vyvodiť závery. 

 Vedel komunikovať, spolupracovať 

v tíme pri riešení úloh. 

 Vedel prezentovať výsledky práce 

ústnou aj písomnou formou. 

 

Poznámky: 

 Jednotlivé témy praktických cvičení volíme podľa aktuálnych podmienok a možností školy zo zbierky cvičení 

uvedených v učebniciach: 

 Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 7 – praktické cvičenia a seminár I. Bratislava: SPN, 2007. 

 Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 8 – praktické cvičenia a seminár II. Bratislava: SPN, 2009. 

 

Uvádzané počty hodín sú predpokladané, je možné ich upraviť podľa aktuálnych podmienok. 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Praktické skúšanie  praktické cvičenia, protokoly z praktických 

cviční 

 

 

Stratégia vyučovania 
Tabuľka: Stratégia vyučovania 

 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Všeobecné vlastnosti 

živých sústav 

(2 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom,  individuálna/skupinová 

práca 

Stavba a organizácia 

tela živých 

organizmov 

(15 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca 

 

 

Životné prejavy 

organizmov 

(24 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom, projektové 

vyučovanie 
individuálna/skupinová 

práca, projekt 

zameranýna životné 

prejavy organizmov, 

referáty 

Dedičnosť 

a premenlivosť  

(5 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

projektové vyučovanie, práca s odbornou 

literatúrou a internetom, 
individuálna/skupinová 

práca, prezentácia 

 

Praktické cvičenia 

(33 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

praktické cvičenie, poznávanie prírodnín 

a živých organizmov, práca s internetom 

a odbornou literatúrou 

individuálna/práca 

v skupine, referáty- 

pozorovanie v teréne, 

vychádzky do okolia 
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Informačnoreceptívna metóda – výklad; heuristická metóda – diskusia, problémové úlohy; 

reproduktívna metóda – diskusia. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Chémia – výpočty z chemických rovníc, fotosyntéza, dýchanie 

Matematika – výpočty pri Mendelových zákonoch 

Fyzika – vzorce, znázorňovanie hodnôt fyzikálnych veličín 

Geografia –geografické rozšírenie rastlín a živočíchov 

Informatika– vyhodnocovanie laboratórnych prác, tabuľky, grafy; zber údajov. 

Cudzie jazyky – vyhľadávanie informácii z odbornej literatúry, na internete. 

Slovenský jazyk – správne a spisovné vyjadrovanie v ústnom i písomnom prejave. 

Dejepis – rodokmeňová analýza 

 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná literatúra 

Ušáková, K. a kol. Biológia pre gymnáziá 1, 2, 3, 4, 6. Bratislava: SPN. 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

Kabinentné zbierky 

 

Didaktická technika 

Mikroskop 

Dataprojektor 

PC 

DVD rekordér 

Videorekordér 

 

Ďalšie zdroje 

Internet, CD, aktuálne periodiká, odborná literatúra. 
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ROČNÍK : TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA 
1 hodina týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. Orgánové sústavy človeka 22 hod. 

 

1.1 Tvar, opora 

a povrch tela 

 

4 
 oporná sústava (vnútorná stavba 

kostí, tvar, spojenia kostí, rast 

kosti, kostra)  

 pohybová sústava (stavba 

kostrového svalu, činnosť svalu, 

kostrové svaly)  

 koža (anatómia, funkcie)  

 

Pojmy: spojivá (väzivo, chrupka, 

kosť), okostica, kostná dreň, rastová 

chrupka, kĺbové a nekĺbové spojenie 

kosti, lebka, chrbtica, stavec, 

medzistavcová platnička, skolióza, 

pletenec, svalové tkanivá (hladké, 

priečne pruhované a srdcové 

svalstvo), kostrový sval, dráždivosť, 

kontrakcia, aktín, myozín, epitel, 

pokožka, zamša, podkožné väzivo, 

žľaza, vlas, nechty.  

 Poznal funkcie opornej a 

pohybovej sústavy.  

 Vedel popísať stavbu kosti.  

 Poznal spôsoby spojenia kostí, 

uviedol príklady.  

 Prostredníctvom obrazu, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) popísal stavbu kostry.  

 Poznal rozdiely medzi hladkým, 

priečne pruhovaným a srdcovým 

svalom.  

 Vedel popísať stavbu kostrového s.  

 Popísal mechanizmus kontrakcie 

svalu.  

 Prostredníctvom obrazu, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) lokalizoval základné 

skupiny svalov človeka.  

 Poznal funkcie kože.  

 Prostredníctvom obrazu, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel popísať 

anatomickú stavbu kože.  

 

1.2 Sústavy látkovej 

výmeny 

 

9 
 tráviaca sústava (stavba, funkcia, 

trávenie a vstrebávanie, výživa)  

 dýchacia sústava (stavba, funkcia, 

mechanizmus dýchania)  

 telové tekutiny (krv, tkanivový 

mok, lymfa, zloženie krvi, krvné 

skupiny, funkcie telových tekutín)  

 obehová sústava (krvný a 

lymfatický obeh)  

 vylučovacia sústava (stavba, 

funkcia, tvorba moču)  

 

Pojmy: zuby, chrup, jazyk, žľazy 

(slinné, pečeň, podžalúdková žľaza), 

enzýmy (amyláza, ptyalín, pepsín, 

lipáza, chymozín, trypsín) mucín, žlč, 

chýmus, peristaltika, klky, mikroklky, 

zvierače, symbiotické baktérie, živiny, 

vitamíny, minerálne látky. Dýchacie 

cesty (horné a dolné), pľúca, 

priedušnica, priedušky, priedušničky, 

pľúcne mechúriky (alveoly), pľúcna 

ventilácia, vonkajšie a vnútorné 

dýchanie.  

 Vedel vymenovať orgány tráviacej 

sústavy.  

 Vedel popísať procesy trávenia a 

vstrebávania v jednotlivých 

orgánoch tráviacej sústavy.  

 Poznal význam tráviacich 

enzýmov.  

 Poznal význam hlavných zložiek 

potravy vo výžive človeka.  

 Vedel popísať stavbu dýchacej s.  

 Vysvetlil mechanizmus dýchania a 

jeho súvislosť s metabolizmom.  

 Poznal základné typy telových 

tekutín človeka a ich význam pre 

fungovanie organizmu.  

 Poznal základné zložky krvi a ich 

význam.  

 Vedel vysvetliť princíp rozdelenia 

krvi na krvné skupiny.  

 Vedel popísať proces zrážania 

krvi.  

 Vedel popísať časti krvného obehu 

a stavbu srdca.  

 Vedel porovnať tepny, žily a 

vlásočnice z hľadiska stavby a 

funkcie.  

 Vedel popísať činnosť srdca, 

poznal prejavy srdcovej činnosti.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

1.2 Sústavy látkovej 

výmeny 

 

9 
 

Pojmy: Krv, miazgy, tkanivový mok, 

krvná plazma, červené krvinky, biele 

krvinky, krvné doštičky, krvné 

skupiny, Rh faktor, transfúzia, 

zrážanie krvi, tepny, žily, vlásočnice, 

srdce, predsieň, komora, chlopne, 

pľúcnica, pľúcne žily, horná a dolná 

dutá žila, vencovité tepny, systola, 

diastola, krvný tlak, tep, miazgovod, 

miazgové uzliny. Oblička, obličková 

panvička, kôra, dreň, nefrón, 

močovod, močový mechúr, prvotný a 

druhotný moč, exkrécia, filtrácia, 

osmoregulácia.  

 

 

 Poznal základné časti a význam 

lymfatickej sústavy.  

 Vedel vymenovať časti 

vylučovacej sústavy.  

 Poznal funkciu nefrónu pri tvorbe 

moču.  

 Vedel vysvetliť význam tvorby 

moču a jeho vylučovania pre 

organizmus.  

 Prostredníctvom obrazov, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel lokalizovať a 

opísať jednotlivé orgánové sústavy 

a ich orgány.  

 

 

1.3 Riadiace sústavy 

a regulačné 

mechanizmy 

 

6 

 

 hormonálna sústava  

 nervová sústava (stavba a činnosť 

obvodovej nervovej sústavy a 

centrálneho nervového systému, 

prenos nervového vzruchu)  

 zmyslové orgány (receptory, 

stavba a činnosť zmyslových 

orgánov)  

 termoregulácia  

 imunitný systém  

 

Pojmy: žľazy s vnútorným 

vylučovaním (endokrinné), 

hypofýza, štítna žľaza, 

podžalúdková žľaza, nadobličky, 

pohlavné žľazy, hormóny (tyroxín, 

tyronín, rastový, inzulín, glukagón, 

adrenalín, noradrenalín, testosterón, 

estrogén, progesterón), 

koordinácia, spätná väzba, neurón, 

synapsia, reflexný oblúk, obvodové 

nervy, centrálna nervová sústava, 

mozog (zadný, stredný, predný, 

medzimozog), miecha, biela a sivá 

hmota, podmienené a 

nepodmienené reflexy, vyššia 

nervová činnosť, druhá signálna 

sústava, receptory 

(chemoreceptory, 

mechanoreceptory, rádioreceptory) 

termoregulácia, imunita, 

fagocytóza, bunková a protilátková 

imunita, očkovanie, alergia.  

 

 Vedel porovnať činnosť nervového 

a hormonálneho riadenia 

organizmu.  

 Prostredníctvom obrazov, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel lokalizovať žľazy 

s vnútorným vylučovaním.  

 Poznal hormóny (uvedené v 

pojmoch) a ich účinky.  

 Vedel popísať stavbu a funkciu 

centrálnej a obvodovej nervovej 

sústavy.  

 Vedel vysvetliť princíp prenosu 

nervového vzruchu.  

 Prostredníctvom obrazov, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel lokalizovať časti 

nervovej sústavy.  

 Charakterizoval reflexný oblúk.  

 Vysvetlil rozdiel medzi 

nepodmienenými a podmienenými 

reflexami.  

 Vedel vysvetliť princíp činnosti 

zmyslových orgánov.  

 Prostredníctvom obrazov, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel popísať stavbu a 

funkciu zmyslových orgánov.  

 Vedel vysvetliť na príklade oka a 

ucha prenos zmyslového vnemu od 

receptora k nervom.  

 Vedel vysvetliť princíp 

termoregulácie.  

 Poznal význam stálej telesnej 

teploty.  

 Vedel vysvetliť princíp imunitnej 

reakcie.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

1.4. Reprodukcia 

a vývin 

 

3 
 pohlavné sústavy  

 oplodnenie a embryonálny vývin  

 vývinové obdobia človeka  

 

Pojmy: pohlavné bunky (spermia, 

vajíčko), menštruácia, mužská 

pohlavná sústava (semenníky, 

nadsemenníky, semenovody, 

semenné mechúriky, predstojnica, 

pohlavný úd, miešok), ženská 

pohlavná sústava (vaječníky, 

vajíčkovody, maternica, pošva, 

veľké a malé pysky ohanbia, 

predsieň pošvy, dráždec), 

oplodnenie, tehotenstvo, 

vnútromaternicový vývin, pôrod, 

ontogenetický vývin človeka 

(zárodok, plod, novorodenec, 

dojča, batoľa, predškolský vek, 

mladší a starší školský vek, 

puberta, mladosť, dospelosť, 

staroba).  

 Poznal funkcie mužskej a ženskej 

pohlavnej sústavy.  

 Prostredníctvom obrazov, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel popísať stavbu 

mužských a ženských pohlavných 

orgánov.  

 Vedel rozlíšiť vnútorné a vonkajšie 

pohlavné orgány u oboch pohlaví.  

 Vedel vysvetliť princíp 

menštruačného cyklu ženy a 

poznať jeho jednotlivé fázy.  

 Poznal prvé príznaky tehotenstva.  

 Vedel popísať jednotlivé fázy 

pôrodu.  

 Vedel charakterizovať jednotlivé 

vývinové obdobia človeka od 

zárodku až po starobu.  

 

2. Zdravý životný štýl 6 hod. 

 

2.1 Základné 

predpoklady zdravia 

 

1 
 definícia zdravia (podľa WHO)  

 životospráva a výživa  

 pohybové aktivity a oddych  

 psychické zdravie  

 kvalita životného prostredia.  

 

Pojmy: zdravie, choroba, stravovacie 

návyky, zodpovednosť za vlastné 

zdravie - prevencia, makroživiny – 

lipidy, proteíny, sacharidy, 

mikroživiny – vitamíny (B-komplex, 

C, D,E,K,A), minerálne látky (Ca, 

Mg, Fe, Zn, K, Na), antioxidanty 

(napr.: vitamíny- E, C, β-karotén, 

minerálne látky – Se), voľné radikály, 

rafinované potraviny, biopotraviny, 

obezita, pitný režim, poruchy príjmu 

potravy - bulímia, anorexia; diéty, 

pohyb, relax, stres, environmentálne 

faktory.  

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie o vplyve 

nesprávnej životosprávy, absencie 

pohybu a narušeného životného 

prostredia na fyzické a psychické 

zdravie človeka. (napr.: Obezita a 

jej dôsledky; Psychické poruchy 

príjmu potravy: anorexia a bulímia; 

Stres a jeho vplyv na ľudský 

organizmus; Vplyv kvality 

životného prostredia na zdravie 

človeka; Pohybové aktivity ako 

jeden z predpokladov zdravia 

človeka).  

 Poznal dôsledky nesprávnych 

stravovacích návykov a choroby 

tráviacej sústavy.  

 Poznal vitamíny a minerálne látky 

(uvedené v pojmoch) a ich účinky.  

 Poznal význam dodržiavania 

pitného režimu.  

 Vedel „čítať“ údaje z 

„energetických“ tabuliek 

výrobkov, ktoré sú uvedené na 

obale.  

 Poznal, v čom spočíva princíp BIO 

potravín.  

1 Prierezová téma 

Environmentálna výchova 
 Vysvetlil nevyhnutnosť niesť 

osobnú zodpovednosť za svoj život 

a zdravie 

 Poznal kľúčové faktory ohrozujúce 

zdravie a následky ich pôsobenia 

na človeka.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

2.2 Reprodukčné 

zdravie 

 

2 

 

 Hygiena a starostlivosť o 

pohlavné orgány.  

 Plánované rodičovstvo.  

 Prevencia pohlavne prenosných 

ochorení.  

 Rovnosť pohlavia.  

 

Pojmy: pohlavná zrelosť, 

rodičovská zrelosť, zodpovedné 

plánovanie rodičovstva, 

antikoncepcia, kvapavka, syfilis, 

AIDS, trichomoniáza, sexuálne 

správanie, promiskuita, neplodnosť, 

sterilita, infertilita, asistované 

počatie, potrat, rovnosť pohlaví, 

heterosexualita, homosexualita, 

sexuálne odchýlky, sexuálne 

deviácie.  

 

 Vedel vysvetliť pojem 

„reprodukčné zdravie“.  

 Poznal základné piliere pre 

zabezpečenie reprodukčného 

zdravia :  

1. Plánované rodičovstvo.  

2. Starostlivosť o matku.  

3. Starostlivosť o novorodencov a 

deti.  

4. Prevencia sexuálne prenosných 

ochorení.  

5. Prevencia a liečba sterility a 

infertility. 

 Vedel vysvetliť význam 

preventívnych lekárskych 

prehliadok u gynekológa (ženy) a 

urológa (muži).  

 Poznal zdravotné, psychické, 

etické a sociálne riziká 

predčasného sexuálneho života.  

 Vedel vysvetliť podstatu ochorenia 

AIDS a poznať možnosti 

prevencie.  

 

 

2.3 Civilizačné 

choroby 

 

1 
Námety na samostatné práce 

žiakov:  

 srdcovo-cievne 

(kardiovaskulárne) ochorenia 

vysoký krvný tlak (hypertenzia),  

 nádorové ochorenia  

 ochorenia tráviacej sústavy a 

metabolické poruchy  

 alergie a autoimunitné poruchy  

 ochorenia pohybového aparátu  

 nervové a psychické ochorenia.  

 

 

 Poznal príčiny civilizačných 

ochorení a možnosti prevencie.  

 Na príklade vedel vysvetliť 

súvislosť medzi civilizačným 

ochorením a životným štýlom 

človeka.  

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o vybraných civilizačných 

ochoreniach a možnosti ich 

prevencie.  

 

 

2.4 Sociálne 

patológie a rizikové 

správanie 

 

1 
Prierezová téma 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : 

 

Námety na samostatné práce 

žiakov:  

 závislosti – návykové látky 

(alkoholizmus, fajčenie, tvrdé 

drogy, gamblerstvo a i.)  

 prevencia a liečba závislostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o problematike sociálnych 

patológií, ich dopade na zdravie a 

možnej prevencie.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

3. Základy poskytovania prvej pomoci 5 hod. 

 

Základy 

poskytovania prvej 

pomoci 

 

5 

 

 Zástava srdca  

 Zástava dýchania  

 Bezvedomie  

 Stabilizovaná poloha  

 Zastavenie krvácania  

 Poranenia svalov a kostí  

 

Pojmy: prvá pomoc, linka tiesňového 

volania 112, protišokové opatrenia, 

stabilizovaná poloha, privolanie 

lekárskej pomoci (postup), typy 

obväzov, typy zlomenín, lekárnička, 

migréna, epileptický záchvat, 

poleptanie, popáleniny, záchvat pri 

cukrovke, otrava alkoholom, 

vdýchnutie drobných predmetov, 

požitie škodlivých látok, povrchové 

poranenia.  

 

 Vedel poskytnúť laickú 

zdravotnícku pomoc pri 

konkrétnych zraneniach a 

chorobných stavoch (teoreticky aj 

prakticky): zlomeniny, vykĺbenie 

kostí, zastavenie dychu, šok, 

zastavenie činnosti srdca, 

povrchové a hĺbkové poranenia 

kože...  

 Zdôvodnil presný postup pri 

poskytovaní prvej pomoci.  

 Poznal telefónne číslo tiesňového 

volania (112).  

 Poznal obsah domácej lekárničky a 

autolekárničky – povinná a 

odporúčaná výbava.  

 Poznal protišokové opatrenia.  

 Osvojil si základné spôsoby 

obväzovania rán (klasový, tlakový 

...)  

 Vedel uložiť osobu do 

stabilizovanej polohy.  

 

 

Poznámka: Jednotlivé témy 2. a 3. tematického celku je možné pri tvorbe tematických výchovno – 

vzdelávacích plánov zaradiť:  

1. po odučení tematického celku Orgánové sústavy človeka (tak ako je uvedené v ŠVP),  

2. po odučení jednotlivých súvisiacich tém (napr. oporná a pohybová sústava – poranenia svalov a 

kostí, tráviaca sústava – životospráva a výživa, dýchacia sústava – umelé dýchanie a pod. )  

3. podľa konkrétnych podmienok a aktuálnych možností.  

Z hľadiska didaktických metód uprednostníme najmä pri 2. a 3. tematickom celku metódy 

projektového vyučovania.  

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 
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Stratégia vyučovania 

 
Tabuľka 13: Stratégia vyučovania 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Orgánové sústavy 

človeka 

(22 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom,  individuálna/skupinová 

práca 

Zdravý životný štýl 

(6hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom, , projektové 

vyučovanie 
individuálna/skupinová 

práca 

 

Základy 

poskytovania prvej 

pomoci 

(5 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca 

Informačnoreceptívna metóda – výklad; heuristická metóda – diskusia, problémové úlohy; 

reproduktívna metóda – diskusia. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Chémia – enzýmy, hormóny, makroživiny, mikroživiny, stopové prvky, návykové látky 

Fyzika – princíp dýchania, vstrebávania, svalovej kontrakcie, prenosu nervového vzruchu 

Geografia –geografické rozšírenie ľudských rás 

Informatika– vyhodnocovanie samostatných prác, tabuľky, grafy; zber údajov. 

Cudzie jazyky – vyhľadávanie informácii z odbornej literatúry, na internete. 

Slovenský jazyk – správne a spisovné vyjadrovanie v ústnom i písomnom prejave. 

 

 

Učebné pomôcky: kabinetné zbierky, odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové 

programy nadobudnuté v rámci projektu Moderná škola 26110130272. 
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ROČNÍK : TRETÍ  

Rozpis učiva predmetu: SEMINÁR Z BIOLÓGIE 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  I. Orgány, sústavy orgánov človeka a ich funkcie 50  hod. 

 

1.1 Oporná sústava 

a pohybová sústava 

 

6 
 oporná sústava (vnútorná stavba 

kostí, tvar, spojenia kostí, rast 

kosti, kostra)  

 pohybová sústava (stavba 

kostrového svalu, činnosť svalu, 

kostrové svaly)  

Pojmy: os, periost, medulla ossium, 

osifikácia, articulatio, columna 

vertebralis, vertebrae, v. cervicales, v. 

thoracicae, v. lumbales, v. sacrales, v. 

coccygeae, atlas, axis, os sacrum, os 

coccygis, costae, sternum, cranium, 

splanchnocranium, maxilla, 

mandibula, os zygomaticum, os 

lacrimale, os nasale, vomer, os 

palatinum, os hyoideum, 

neurocranium, os occipitale, os 

parietale, os frontale, os sphenoidale, 

os temporale, os ethmoidale, os 

petrosum, scapula, clavicula, humerus, 

radius, ulna, ossa carpi, carpus, ossa 

metacarpalia, matacarpus, phalanges, 

os coxae, os ilium, os pubis, os ischii, 

symphysa, femur, tibia, fibula, ossa 

tarsi, tarsus, ossa metatarsalia, 

metatarsus, pelvis, patella, flexory, 

extenzory, adduktory, abduktory, 

sfinktery, dilatátory, synergisty, 

antagonisty, musculus, fascie, 

myofibrily, rigor mortis, m. masseter, 

m. temporalis, m. orbicularis oculi, m. 

buccinator, m. depressor labii 

inferioris, m. levator labii superioris, 

m. zygomaticus major, m. orbicularis 

oris, m. sternocleidomastoideus, 

musculi intercostales interni, musculi 

intercostales externi, m. pectoralis 

major, m. pectoralis minor, diafragma, 

m. serratus anterior, m. rectus 

abdominis, m. obliquus abdominis 

externus, m. latissimus dorsi, m. 

trapezius, m. deltoideus, m. biceps 

brachii, m. triceps brachii, m. gluteus 

maximus, m. gluteus medius, m. 

gluteus minimus, m. qadriceps 

femoris, m. sartorius, m. 

semitendinosus, m. 

semimembranosus, m. triceps surae 

 Poznal a charakterizoval typy 

základných tkanív (krycie, svalové, 

spojivové, nervové) 

  Vedel vymenovať a lokalizovať 

orgánové sústavy a ich časti. 

  Vysvetlil význam a funkcie 

opornej a pohybovej sústavy. 

  Opísal vnútornú a vonkajšiu 

stavbu kostí, poznal spôsoby 

spojenia kostí. Poznal časti kostry 

a ich funkciu. 

  Porovnal typy svalov z hľadiska 

mikroskopickej stavby a 

funkčných rozdielov.  

  Poznal základné skupiny 

kostrových svalov človeka. 

  Vysvetlil mechanizmus kontrakcie 

kostrového svalu. 

  Poznal najčastejšie poruchy 

opornej a pohybovej sústavy a 

možnosti ich prevencie. 

2 Prierezová téma 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : 

Oporná sústava a Pohybová sústava 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o problematike opornej 

a pohybovej sústavy. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

1.2 Tráviaca sústava 

 

4 
 tráviaca sústava (stavba, funkcia, 

trávenie a vstrebávanie, výživa)  

 

Pojmy: cavum oris, lingua, dentes, d. 

incisivi, d. canini, d. premolares, d. 

molares, glandulae salivales, pharynx, 

nasopharynx, oesophagus, ventriculus, 

gaster, cardia, fundus, corpus, pylorus, 

peritoneum, intestinum tenue, villi, 

duodenum, jejunum, ileum, intestinum 

crassum, intestinum caecum, apendix 

vermiformis, colon ascendes, colon 

transversum, colon descendes, colon 

sigmoideum, rectum, pankreas, hepar, 

ductus hepaticus, vesica fellea, 

glykémia, symbiotické baktérie, 

živiny, vitamíny, minerálne látky. 

zodpovednosť za vlastné zdravie - 

prevencia, makroživiny – lipidy, 

proteíny, sacharidy, mikroživiny – 

vitamíny (B-komplex, C, D,E,K,A), 

minerálne látky (Ca, Mg, Fe, Zn, K, 

Na), antioxidanty (napr.: vitamíny- E, 

C, β-karotén, minerálne látky – Se), 

voľné radikály, rafinované potraviny, 

biopotraviny, obezita, pitný režim, 

poruchy príjmu potravy - bulímia, 

anorexia; diéty, pohyb, relax, stres 

 

 Vysvetlil stavbu a funkciu 

jednotlivých častí tráviacej 

sústavy. 

 Vysvetlil látkový a energetický 

metabolizmus cukrov, tukov a 

bielkovín v ľudskom tele. 

 Poznal a vysvetlil význam 

hlavných zložiek potravy.  

 Vysvetlil potrebu správnej výživy, 

poznať dôsledky nesprávnych 

stravovacích návykov a 

najčastejšie ochorenia tráviacej 

sústavy. 

1 Prierezová téma 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : 

 Tráviaca sústava 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o problematike trávenia. 

1.3 Dýchacia sústava 

2  dýchacia sústava (stavba, funkcia, 

mechanizmus dýchania)  

 

Pojmy: cavum nasi, nasopharynx, 

Eustachova trubica, larynx, epiglottis, 

trachea, bronchi, bronchioly, pulmo, 

pleurálna dutina, pneumotorax, 

alveoly, inspirium, expirium, vitálna 

kapacita pľúc, inspiračný rezervný 

objem, expiračný rezervný objem, 

reziduálny pľúcny objem, 

karbonylhemoglobín, hypoxia, anoxia, 

karbamínhemoglobín, pneumonia,  

pľúcna ventilácia, vonkajšie a 

vnútorné dýchanie. 

 

 Vysvetlil stavbu a funkciu 

dýchacej sústavy. 

 Charakterizoval vonkajšie a 

vnútorné dýchanie. 

 Poznal najčastejšie príčiny chorôb 

dýchacích ciest a možnosti ich 

prevencie. 

1 Prierezová téma 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : 

 Dýchacia sústava 

 

 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o problematike dýchania. 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

614 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

1.4 Cievna sústava 

 

5 
 telové tekutiny (krv, tkanivový 

mok, lymfa, zloženie krvi, krvné 

skupiny, funkcie telových tekutín)  

 obehová sústava (krvný a 

lymfatický obeh)  

 

Pojmy: intracelulárne, ICT, 

extracelulárne, ECT, erytrocyty, 

hemoglobín, leukocyty, granulocyty, 

agranulocyty, monocyty, lymfocyty, 

trombocyty, hematokrit, erytropoetín, 

hemostáza, hemolýza, antigén, 

aglutinín, aglutinácia, krížová skúška, 

Rh – faktor, tkanivový mok, lymfa, 

diapedéza, humorálna imunita, cor, 

perikard, atrium, ventriculus, valvula 

tricuspidalis, valvula bicuspidalis, 

valvuli semilunaris, systola, diastola, 

prevodový systém, krvné sérum, 

artérie, kapiláry, vény, hypotenzia, 

hypertenzia, lymfatický obeh, imunita, 

imunizácia, lien, anémia, krvné obehy, 

srdcové objemy, krvný tlak.  

 

 

 Poznal funkciu a význam telových 

tekutín.                                                                                              

Charakterizoval jednotlivé zložky 

krvi a krvné skupiny. 

 Poznal funkciu krvného obehu . 

 Vedel rozlíšiť žily a tepny, veľký a 

malý krvný obeh. 

 Vysvetlil tok prúdenia krvi a 

vzájomné prepojenie malého a 

veľkého krvného obehu. 

 Vysvetlil stavbu a činnosť srdca. 

 Poznal príčiny, podstatu a 

možnosti prevencie chorôb 

kardiovaskulárneho systému. 

 Charakterizoval miazgu a 

miazgový obeh. 

 Vysvetlil význam obranných 

regulačných mechanizmov a 

imunity pri zabezpečovaní 

homeostázy a obrane organizmu 

pred nepriaznivými vplyvmi 

prostredia. 

2 Prierezová téma 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : 

 Cievna sústava 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o problematike telových 

tekutín a obehovej sústavy. 

 
1.5 Vylučovacia 

sústava 

2  vylučovacia sústava (stavba, 

funkcia, tvorba moču)  

 koža (anatómia, funkcie)  

 

Pojmy: renes, nefrón, pelvis renalis, 

ureter, vesica urinaria, urethra, 

aldosterón, renín, urina, cutis, derma, 

epidermis, corium, melanín, papilárne 

línie, tela subcutanea, kožné deriváty, 

žľazy, melanóm, dialýza. 

 

 Vysvetlil stavbu a funkciu 

vylučovacej sústavy.   

 Opísal tvorbu moču. 

 Poznal príčiny, podstatu a 

možnosti prevencie najčastejších 

chorôb vylučovacej sústavy. 

 Poznal stavbu, význam a funkcie 

kože. 

2 Prierezová téma 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : 

 Vylučovacia sústava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o problematike vylučovacej 

sústavy. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
1.6 Riadiace sústavy 

 

9 

 

 hormonálna sústava  

 nervová sústava (stavba a činnosť 

obvodovej nervovej sústavy a 

centrálneho nervového systému, 

prenos nervového vzruchu)  

 zmyslové orgány (receptory, 

stavba a činnosť zmyslových 

orgánov)  

 termoregulácia  

 imunitný systém  

 

Pojmy: medulla spinalis, neurón, 

cerebrum,  encephalon, medulla 

oblongata, pons Varoli, cerebellum, 

mesencephalon, diencephalon, 

talamus, hypotalamus, hypofýza, 

tlencephalon, hemisféra, senzorická 

funkcia, asociačná funkcia, 

motorická funkcia, mozgový kmeň, 

retikulárna formácia, arbor vitae, 

epifýza, nervy, limbický systém, 

sympatikus, parasympatikus, 

vedenie a šírenie nervového 

vzruchu, sodíkovo-draslíková 

pumpa, synapsia, mediátory, 

reflexný oblúk, reflexy, vyššia 

nervová činnosť, hormóny, 

mechanizmus účinku hormónov, 

hypotalamo-hypofýzový systém, 

neurohypofýza, antidiuretický 

hormón, oxytocín, adenohypofýza, 

liberíny, statíny, epifýza, 

somatotropný h., prolaktín, 

adrenokortikotropný h., tyreotropný 

h., folikulostimulačný h., 

luteinizačný h., nanizmus, 

gigantizmus, akromegália, 

hypotyreóza, hypertyreóza, 

glandula thyreoidea, tyroxín, 

trijódtyronín, kalcitonín, glandulae 

parathyreoidae, parathormón, 

glandulae suprarenales, 

glukokrtikoidy, mineralkortikoidy, 

androgény, adrenalín, noradrenalín, 

pankreas, inzulín, Langerhansove 

ostrovčeky, glukagón, ovaria, 

estrogény, gestagény, testes, 

testosterón, Leydigove bunky, 

oculus, sclera, cornea, chorioidea, 

corpus ciliare, lens, iris, pupilla, 

retina, corpus vitreum, conjunctiva, 

glandulae lacrimales, auris, otis, 

membrana tympani, malleus, incus, 

stapes, rodopsín, cochlea, Cortiho 

orgán, statokinetické orgány, 

mikrozmatický, makrozmatický, 

anozmatický, proprioreceptory,  

 

 Porovnal nervové a hormonálne 

riadenie organizmu. 

 Vedel vymenovať žľazy s 

vnútorným vylučovaním a ich 

hormóny. Poznal účinky ich 

pôsobenia na život a zdravie 

človeka. 

  Vysvetlil stavbu a funkciu 

centrálnej a obvodovej nervovej 

sústavy, autonómnych a 

vegetatívnych funkcií nervovej 

sústavy. 

 Vysvetlil podstatu vyššej nervovej 

činnosti. 

  Vysvetlil rozdiel medzi 

nepodmienenou a podmienenou 

reflexnou činnosťou nervovej 

sústavy človeka. 

  Opísal stavbu a funkcie 

zmyslových orgánov. 

 Vysvetlil pojem ektotermia, 

endotermia, heterotermia 

 Objasnil princíp tvorby a výdaja 

tepla z organizmu 

  Vysvetlil význam obranných 

regulačných mechanizmov a 

imunity pri zabezpečovaní 

homeostázy a obrane organizmu 

pred nepriaznivými vplyvmi 

prostredia. 

 Poznal úlohu bielych krviniek, 

týmusu, sleziny a pečene pri 

obranných procesoch v organizme 

človeka. 

 Vymenoval najčastejšie ochorenia 

vyvolané zlyhaním 

obranyschopnosti organizmu  

a možnosti ich prevencie. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

1.6 Riadiace sústavy 6 Prierezová téma 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : 

Riadiace sústavy 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o problematike riadiacich 

sústav a zmyslových orgánov. 

 

1.7 Reprodukcia 

a vývin 

 

6 
 pohlavné sústavy  

 oplodnenie a embryonálny vývin  

 vývinové obdobia človeka  

 

Pojmy: testes, scrotum, 

epididymis, ductus deferens, 

glandulae vesiculosae, prostata, 

ejakulát, speramtogenéza, urethra, 

penis, glans penis, ovaria, Graafov 

folikul, estrogén, corpus luteum, 

predkožka, obriezka, oogenéza, 

tubae uterinae, uterus, vagina, 

hymen, labia minora pudendi, labia 

majora pudendi, 

clitorismenštruačný cyklus, 

klimaktérium, menopauza, erekcia, 

ryhovanie vajíčka, morula, blastula, 

blastocysta,  vývoj zárodku, 

antikoncepcia, oplodnenie, 

tehotenstvo, vnútromaternicový 

vývin, pôrod, ontogenetický vývin 

človeka (zárodok, plod, 

novorodenec, dojča, batoľa, 

predškolský vek, mladší a starší 

školský vek, puberta, mladosť, 

dospelosť, staroba).  

 Opísal stavbu a funkciu pohlavnej 

sústavy muža a ženy. 

  Opísal individuálny vývin 

človeka. 

 Poznal spôsoby prenosu a 

možnosti prevencie pohlavných 

chorôb. 

2 Prierezová téma 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : 

Reprodukcia a vývin 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o problematike reprodukcie 

a vývinu. 

II. Človek a zdravý životný štýl 3 hod. 

 

2.1 Základné 

predpoklady zdravia 

 

2 
 definícia zdravia (podľa WHO)  

 životospráva a výživa  

 pohybové aktivity a oddych  

 psychické zdravie  

 kvalita životného prostredia.  

 

Pojmy: zdravie, choroba, stravovacie 

návyky, environmentálne faktory.  

 

 Definoval zdravie. 

 Charakterizoval zdravý životný 

štýl a jeho význam pre fyzické a 

psychické zdravie. 

 Poznal dôsledky nesprávneho 

životného štýlu  a toxikománie na 

zdravie človeka a možnosti 

prevencie závislostí. 

1  

Prierezová téma 

Environmentálna výchova 

 Vysvetlil nevyhnutnosť niesť 

osobnú zodpovednosť za svoj život 

a zdravie 

 Poznal kľúčové faktory ohrozujúce 

zdravie a následky ich pôsobenia 

na človeka.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Evolúcia organizmov 1 h 

 

Evolúcia 

organizmov 

 

1 
 evolúcia živých sústav 

 

Pojmy: evolúcia, fylogenéza, 

Charles Robert Darwin, 

Lamarkizmus,  Darwinizmus, 

Neodarwinizmus, selekcia, 

rekombinácia, mutácia, migrácia 

génov, genetický drift. 

 

 

 Charakterizoval evolúciu 

organizmov. 

IV. Vznik života na Zemi 2h 

 

Vznik života na 

Zemi 

 

2 
  predstavy o vzniku života na 

Zemi 

 

Pojmy: kreacionizmus, abiogenéza, 

evolučná abiogenéza, panspermizmus, 

smerový panspermizmus, biologická 

evolúcia, mikroevolúcia, 

makroevolúcia, speciácia, 

archeozoikum, proterozoikum, 

paleozoikum, mezozoikum, 

kenozoikum, antropozoikum 

 

 

 Poznal názory o vzniku života na 

Zemi..  

 

V. Pôvod a vývoj človeka 1h 

 

Pôvod a vývoj 

človeka 

 

1 

 

  fylogenetický vývoj človeka 

 

Pojmy: chordata, vertebrata, 

mammalia, theria, placentalia, 

primates, anthropoidea, hominoidea, 

hominidae, homo, homo sapiens, 

homo sapiens sapiens, 

australopithecus, ramapithecus, homo 

habilis, homo erectus, neandertalensis, 

hominizácia, sapientácia, rasy, 

rasizmus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznal názory na pôvod a vývoj 

človeka na Zemi. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VI. Praktické cvičenia 9h - realizované v odborenej učebni biológie 

Stavba a organizácia 

ľudského tela 

4  Stavba ľudského tela – bunky 

a orgány. Anatómia a morfológia 

orgánov ľudského tela.  

 Poznal zásady bezpečnej práce 

v biologickom laboratóriu. 

 Vedel správne používať bežné 

laboratórne pomôcky (mikroskop, 

preparačná súprava, laboratórne 

sklo). 

 Vedel používať návod pri príprave 

a realizácii biologických 

pozorovaní a pokusov. 

 Vedel vypracovať protokol  

o pozorovaní a pokuse. 

 Zakreslil, pomenoval a opísal 

pozorované biologické objekty. 

 Vedel porovnávať pozorované 

javy, určovať spoločné a odlišné 

znaky. 

 Vedel vyhľadať obrázky a 

animácie biologických javov a 

procesov na internete. 

 Vedel zaznamenať, spracovať a 

vyhodnotiť údaje získané pri 

pozorovaniach a pokusoch (napr. 

formou tabuliek, grafu). 

  Analyzoval získané výsledky. 

 Vyvodil závery. 

 Vedel komunikovať, 

spolupracovať v tíme pri riešení 

úloh. 

 Prezentoval výsledky práce ústnou 

aj písomnou formou. 

Životné prejavy 

ľudského tela 

3  Metabolické procesy človeka 

Dedičnosť 

a premenlivosť 

2  Riešenie úloh z genetiky 

 

Poznámka: Jednotlivé témy VI. tematického celku je možné pri tvorbe tematických výchovno – 

vzdelávacích plánov zaradiť:  

1. po odučení tematického celku Orgánové sústavy človeka   

2. po odučení jednotlivých súvisiacich tém (napr. oporná a pohybová sústava – poranenia svalov a 

kostí, tráviaca sústava – životospráva a výživa, dýchacia sústava 

3. podľa konkrétnych podmienok a aktuálnych možností.  

Z hľadiska didaktických metód uprednostníme metódy projektového vyučovania.  

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 
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Stratégia vyučovania 

 
Tabuľka: Stratégia vyučovania 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Orgány, sústavy 

orgánov človeka a ich 

funkcie 

 (50 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom, projektové 

vyučovanie 

individuálna/skupinová 

práca 

Človek a zdravý 

životný štýl 

(3hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom,  projektové 

vyučovanie 
individuálna/skupinová 

práca 

 

 Evolúcia 

organizmov  

 (1 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca 

Vznik života na 

Zemi  
(2hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom,  individuálna/skupinová 

práca 

 

Pôvod a vývoj 

človeka  
(1hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom,  individuálna/skupinová 

práca 

 

Praktické cvičenia 
(9hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom, projektové 

vyučovanie 
individuálna/skupinová 

práca 

 

Informačnoreceptívna metóda – výklad; heuristická metóda – diskusia, problémové úlohy; 

reproduktívna metóda – diskusia. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Chémia – enzýmy, hormóny, makroživiny, mikroživiny, stopové prvky, návykové látky 

Fyzika – princíp dýchania, vstrebávania, svalovej kontrakcie, prenosu nervového vzruchu 

Matematika – riešenie úloh z genetiky 

Geografia –geografické rozšírenie ľudských rás 

Informatika– vyhodnocovanie samostatných prác, tabuľky, grafy; zber údajov. 

Cudzie jazyky – vyhľadávanie informácii z odbornej literatúry, na internete. 

Slovenský jazyk – správne a spisovné vyjadrovanie v ústnom i písomnom prejave. 

 

Učebné pomôcky: kabinetné zbierky, odborná literatúra, učebnice, mapy, atlasy a výukové 

programy nadobudnuté v rámci projektu Moderná škola 26110130272. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu: SEMINÁR Z BIOLÓGIE  
 

2 hodiny týždenne, 

spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

I. Biológia ako veda (4hod.) 

Biológia ako veda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úvod do biológie 

 Dejiny biológie 

 Prehľad biologických disciplín 

 Metódy biologického štúdia 

a výskumu 

 

Pojmy: Hippokrates, Aristoteles, 

Theofrastos, Plinius, Galena, Ibn Sína-

Avicenna, da Vinci, Vesalius, Harvey, 

Jessenius, Leeuwenhoek, Hook, 

Malpighi, Linné, Lamarck, Darwin, 

Schleiden, Schwann, Purkyně, 

Pasteur, Koch, Pavlov, Mendel, 

Morgan, Watson, Crick, Wilkins, 

Fleming, Calvin, Whoese; 

mikrobiológia, mykológia, botanika, 

zoológia, morfológia, anatómia, 

fyziológia, genetika, taxonómia, 

etológia, ekológia, paleontológia; 

pozorovanie, pokus, modelovanie, 

hypotézy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definoval biológiu ako vedu 

 Poznal najdôležitejšie vedecké 

objavy v biológii a ich 

predstaviteľov. 

 Uviedol mená bádateľov, ktorí sa 

zaslúžili o vysvetlenie bunkovej 

teórie. 

 Uviedol význam K. Linného pre 

rozvoj biológie. 

 Porovnal názory J.B. Lamarcka a 

Ch. Darwina na evolúciu 

organizmov. 

 Uviedol, s menami ktorých vedcov 

je spojený vznik a rozvoj genetiky 

ako modernej biologickej vedy. 

 Vymenoval jednotlivé biologické 

disciplíny. 

 Porovnal predmet skúmania 

základných biologických vied a 

popísal ich náplň 

 Poznal a porovnať hlavné metódy 

biologického výskumu a štúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Prierezová téma  
Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : Najdôležitejšie 

vedecké objavy v biológii a ich 

predstavitelia. 

 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o zadaných vedeckých 

objavoch v biológii a ich 

predstaviteľoch. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav  (11  hod.) 

Biológia bunky a 

všeobecné vlastnosti 

živých sústav   

11  Všeobecné vlastnosti živých 

sústav  

 Chemické zloženie bunky 

 Bunková teória 

 Prokaryotická bunka 

 Eukaryotická bunka 

 Rozmnožovanie bunky 

 Bunkový cyklus 

 Diferenciácia buniek 

 Príjem a výdaj látok bunkou 

 

Pojmy: prokaryotická a eukaryotická 

bunka, rastlinná a ţivočíšna bunka, 

bunkové povrchy (cytoplazmatická 

membrána, bunková stena), 

cytoplazma, membránové štruktúry 

(jadro, mitochondrie, plastidy, 

vakuola, lyzozóm, Golgiho aparát, 

endoplazmatické retikulum),  

vláknité štruktúry bunky (cytoskelet, 

mitotický aparát, chromozómy, 

bičíky, brvy), ribozómy, neživé 

súčasti bunky;  

bunkový cyklus, interfáza, S-fáza, 

mitóza, zdvojenmie genetickej 

informácie, chromozóm, 

chromatida, centromera, 

diploidná/haploidná bunka, profáza, 

metafáza, anafáza, telofáza, deliace 

vretienko, mitotický aparát, meióza, 

gaméty;  

difúzia, osmóza, aktívny transport. 

Látkový a energetický 

metabolizmus, anabolizmus, 

katabolizmus, autotrofia, 

heterotrofia, energia, fotosyntéza, 

dýchanie, ATP, enzýmy, 

biokatalyzátory.  
 

 Vedel odlíšiť živé sústavy od 

neživých na základe 

charakteristických vlastností. 

 Vymenoval jednotlivé organizačné 

stupne živých sústav. 

 Vymenoval základné životné 

prejavy organizmov. 

 Poznal význam vody, sacharidov, 

tukov, bielkovín a nukleových 

kyselín pre bunku. 

 Vedel vysvetliť podstatu bunkovej 

teórie. 

 Na príklade bunky baktérie opísal 

stavbu prokaryotickej bunky. 

 Poznal všeobecnú štruktúru 

eukaryotickej bunky. 

 Poznal význam bunkových 

povrchov. 

 Pomocou obrázka vedel určiť 

vnútrobunkové štruktúry. 

 Vedel vymenovať membránové 

štruktúry a poznal ich význam pre 

bunku. 

 Vedel vymenovať vláknité 

štruktúry a poznal ich význam pre 

bunku. 

 Poznal rozdiely v stavbe 

prokaryotickej a eukaryotickej 

bunky. 

 Vedel odlíšiť rastlinnú a živočíšnu 

bunku. 

 Uviedol príklady na rôzne typy 

rastlinných a živočíšnych buniek, 

vysvetlil vzťah medzi tvarom  

a funkciou špecializovaných buniek. 

 Vysvetlil spôsoby rozmnožovania 

buniek (mitóza, meióza). 

 Vysvetlil pojem bunkový cyklus 

a poznal význam jeho jednotlivých 

fáz.  

 Vysvetlil mechanizmy príjmu 

a výdaja látok bunkou. 

 Vysvetlil rozdiel v priebehu 

osmotických javov v rastlinnej 

a živočíšnej bunke. 

 Vysvetlil princíp prenosu energie  

v bunke.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Nebunkové a prokaryotické organizmy (2 hod.) 

Nebunkové 

a prokaryotické 

organizmy 

2  

 vírusy – charakteristika, 

rozdelenie, význam  

 baktérie – charakteristika, 

rozdelenie, význam  

 mikroorganizmy a človek  

 

Pojmy: virológia, bakteriológia, vírus, 

bakteriofág, vírusy človeka 

(onkovírusy, retrovírusy, HIV, AIDS), 

profylaxia, rezistencia, antibiotiká.  

 Vedel vysvetliť špecifickú stavbu  

vírusov, ich  spôsob života, 

rozmnožovanie, kritériá klasifikácie 

a najdôležitejšie  ochorenia 

spôsobené vírusmi. 

 Poznal rozdiely v stavbe vírusov 

a baktérií 

  Vysvetlil  stavbu, spôsob výživy, 

rozmnožovanie a klasifikáciu  

baktérií. 

 Vymenoval najrozšírenejšie druhy 

baktérií, ich význam v prírode a pre 

človeka a základné ochorenia, ktoré 

spôsobujú. 

 Poznal význam bakteriológie pre 

život a zdravie človeka. 

IV. Biológia rastlín (21 hod.) 

Rastlinné pletivá 

 

1  Delivé, trváce, krycie, vodivé, 

základné 

 

Pojmy: pravé/nepravé pletivá, 

meristémy, parenchým, prozenchým, 

kolenchým, sklerenchým, 

protomeristém, trichómy, hydatódy, 

korok, trachey, tracheidy, floém, 

xylém, leptocentrické, hadrocentrické, 

radiálne, kolaterálne, bikolaterálne, 

asimilačné, nektárie, mliečnice, 

mechanické, zásobné, vodné 

 Definoval rastlinné pletivá. 

 Rozlíšil delivé pletivá od trvácich, 

poznal ich rozdelenie, funkciu a 

význam v rastline. 

 Vymenoval základné typy pletív. 

 Charakterizoval krycie, vodivé a 

základné pletivá, vysvetliť ich 

funkciu a význam  v rastline. 

Rastlinné orgány 5 

 vegetatívne orgány (koreň, 

stonka, list)  

 reprodukčné orgány (kvet, plod, 

semeno)  

 

 

Pojmy: 
Vegetatívne orgány – radix (koreňové 

vlásky, rastový vrchol, koreňová 

čiapočka), alorízia, homorízia, 

pozdĺžny prierez, priečny prierez, 

metamorfózy,  caulom (kambium, 

cievny zväzok, lyková a drevná časť 

cievneho zväzku), pozdĺžny prierez, 

priečny prierez, matamorfózy,  

phylom (čepeľ, žilnatina, epiderma, 

kutikula, prieduch).  

Reprodukčné orgány – flos (kvetné 

obaly, tyčinka, nitka, peľnica, peľové 

zrnko, piestik, blizna, čnelka, 

semenník, vajíčko), súkvetia, kvatné 

diagramy, kvetné vzorce, semeno, 

fructus, diaspóry.  

 

 

 

 Opísal vonkajšiu a vnútornú stavbu 

vegetatívnych rastlinných orgánov. 

 Odlíšil vonkajšiu a vnútornú stavbu 

listu jednoklíčnolistových rastlín od 

dvojklíčnolistových. 

 Vysvetlil stavbu vajíčka a vznik 

semena borovicorastov 

(nahosemenných). 

  Vysvetlil stavbu vajíčka, vznik 

semena a plodu magnóliorastov 

(krytosemenných). 

 Rozlíšil základné typy súkvetí. 

 Rozlíšil základné typy  suchých a 

dužinatých plodov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Biológia rastlín (21 hod.) 

Fyziológia rastlín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metabolizmus rastlín 

 Voda a život rastliny 

 Minerálna výživa 

 Rozmnožovanie rastlín 

 Rast a vývin rastlín 

 Činitele rastu 

 

 

Pojmy: asimilácia, disimilácia, výživa 

rastlín (fotoautotrofia, heterotrofia – 

parazitizmus, saprofytizmus, 

mixotrofia, symbióza).  

Fotosyntéza, chloroplast, asimilačné 

pigmenty (chlorofyl, karotenoidy), 

svetelná - fotochemická fáza, 

(chemická energia, ATP), syntetická 

fáza (glukóza, škrob).  

Dýchanie, respirácia, biologická 

oxidácia, cytoplazma, mitochondria, 

anaerobné dýchanie, kvasenie, 

aeróbne dýchanie, (medziprodukt, 

konečný produkt dýchania).  

Vodný režim, koreňové vlásky, cievne 

zväzky, asimilačný a transpiračný 

prúd, transpirácia, apoplasticky, 

symplasticky; 

nepohlavné – vegetatívne 

rozmnožovanie, bunkové delenie, 

rozpad stielky, tvorba spór, tvorba 

výtrusov, rozmnožovacie cibuľky, 

hľuzy, poplazy, pučanie; 

rodozmena, gametofyt, sporofyt, 

výtrusnice, kvet, plod, semeno, samčie 

a samičie pohlavné orgány - tyčinka a 

piestik, gaméty, vajcová bunka, 

spermatická bunka, opelenie, 

oplodnenie; 

Ontogenéza, klíčenie, rast, vývin, 

dormancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vysvetlil princíp rastlinného 

metabolizmu (anabolizmus, 

katabolizmus). 

 Vysvetlil funkciu enzýmov v 

metabolizme a princíp ich 

pôsobenia. 

 Charakterizoval spôsoby výživy 

rastlín a poukázať na základný 

rozdiel medzi nimi. 

 Konkretizoval význam,  vstupné 

látky  a konečné produkty 

fotosyntézy 

 Konkretizoval význam,  vstupné 

látky a konečné produkty dýchania.  

 Vysvetlil podstatu anaeróbneho a 

aeróbneho dýchania. 

 Vedel porovnať procesy 

fotosyntézy a dýchania. 

 Vysvetlil príjem, vedenie a výdaj 

vody rastlinou.  

 Poznal význam minerálnej výživy 

pre život rastlín. 

 Vysvetlil princíp a poznal spôsoby 

pohlavného a nepohlavného 

rozmnožovania. 

 Vysvetlil princíp rodozmeny v 

ontogenéze rastlín. 

 Vysvetlil podstatu rastových a 

vývinových procesov rastlín. 

 Vymenoval vonkajšie a vnútorné 

činitele ontogenézy. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

V. Systém a fylogenéza rastlín (12  hod.) 

Systém rastlín 

 

1  Taxonómia  

 Umelé systémy 

 Prirodzené systémy 

 Fylogenetické systémy 

 

Pojmy:  taxonomické jednotky (ríša, 

podríša, oddelenie, trieda, rad, čeľaď, 

rod, druh 

 Charakterizoval klasifikačné 

systémy rastlín. 

Nižšie rastliny 3 

 Červené riasy 

 Rôznobičíkaté riasy 

 Červenoočká 

 Kkryptomonády 

 Panciernatky 

 Zelené riasy 
 

Pojmy:  stielka – thallus: 

monádoidná, améboidná, kokálna, 

trichálna, sifonálna, sifonokládiová, 

pletivová;  izogamia, anizogamia, 

oogamia, rodozmena, pigmenty – 

chlorofyly a, b, c, d, fykoerytrín, 

fykocyanín, karotenoidy, fukoxantín 

  

 Poznal dôležité  systematické 

znaky, zákonitosti fylogenézy a 

základnú  charakteristiku rias ako 

typických predstaviteľov nižších 

rastlín. 

 Poznal typických zástupcov rias 

a ich význam v prírode a pre 

človeka. 

 

 

 

 

 

 

Vyššie rastliny 

 
8 

 Výtrusné cievnaté rastliny 

 Semenné rastliny 

 

Pojmy:  ryniorasty, machorasty, 

plavúňorasty, prasličkorasty 

a sladičorasty; kordaitorasty, 

borovicorasty – ginká, ihličnany, 

lyginodendrorasty, cykasorasty – 

cykasy, magnóliorasty – 

dvojklíčnolistové: magnóliové – 

magnóliovité, iskerníkovité, makovité, 

laknovité; hamamelové – pŕhľavovité, 

konopovité, bukovité, brezovité, 

lieskovité; klinčekové- klinčekovité, 

mrlíkovité, stavikrvovité; diléniové – 

čajovníkovité, fialkovité, kapustovité, 

prvosienkovité, lipovité, bavlníkovité, 

prýštecovité; ružové – ružovité, 

bôbovité, mrkvovité; astrové – 

ľuľkovité, hluchavkovité, astrovité;  

jednoklíčnolistové: ľaľiovité, 

amarylkovité, vstavačovité, 

lipnicovité, arekovité, kosatcovité 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznal dôležité systematické znaky, 

zákonitosti fylogenézy a základnú 

charakteristiku vyšších rastlín. 

 Vedel charakterizovať 

najvýznamnejšie oddelenia 

výtrusných cievnatých rastlín - 

ryniorasty, machorasty, 

plavúňorasty, prasličkorasty a 

sladičorasty z hľadiska stavby, 

fylogenézy, rozšírenia a významu 

pre človeka. 

 Poznal základnú charakteristiku 

najvýznamnejších oddelení 

nahosemenných rastlín - 

borovicorasty a cykasorasty z 

hľadiska stavby, rozšírenia a 

fylogenézy. Poznal hlavných 

zástupcov  a ich význam pre 

človeka. 

 Poznal základnú charakteristiku 

oddelenia krytosemenných rastlín – 

magnóliorastov z hľadiska 

habitusu, stavby a vývojových 

vzťahov. 

 Rozlíšil základné systematické 

znaky a poznal fylogenetické 

vzťahy jednoklíčnolistových a 

dvojklíčnolistových rastlín. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

V. Systém a fylogenéza rastlín (12  hod.) 

Vyššie rastliny 

 
8  

 Poznal hlavné rozdiely a vedel 

charakterizovať najvýznamnejšie 

čeľade dvojklíčnolistových rastlín, 

poznal ich typických zástupcov a 

význam pre človeka. 

 Poznal hlavné rozdiely a vedel 

charakterizovať najvýznamnejšie 

čeľade jednoklíčnolistových rastlín, 

poznal ich typických zástupcov a 

význam pre človeka. 

VI. Huby a lišajníky  (3 hod.) 

 

Huby  2  Všeobecná charakteristika húb 

 Systém húb 

 

Pojmy: slizovky, nádorovky, 

chytrídiomycéty, oomycéty, vlastné 

huby – zygomycetes, ascomycetes, 

basidiomycetes, myxoaméby, 

myxomonády, plazmódium, zoospóry, 

sporangiofory, sporangiá, oospóra, 

chitín, glukán, konídie, pučanie, 

anterídia, askogónia, askogénne hýfy, 

ascus, askospóry, mykotoxíny, 

bazídie, hymenofor, hyménium, 

bazídiospóry 

 Charakterizoval huby ako 

samostatnú ríšu organizmov. 

 Poznal špecifické znaky plesní a 

význam najdôležitejších zástupcov. 

 Vedel odlíšiť znaky vreckatých a 

bazídiových húb. Vymenoval 

najdôležitejších predstaviteľov a 

poznal ich význam pre človeka. 

 Vysvetlil spôsoby výživy húb, 

podstatu mykorízy a jej význam, 

ekologický význam reducentov 

(parazitické, saprofytické huby). 

 

Lišajníky  1  Lichenizované huby 

 Charakteristika 

 Stavba 

 Rozmnožovanie 

 Zástupcovia  

 

Pojmy: stielka – kôrovitá, lupeňovitá, 

kríčkovitá, slizovitá, mykobiont, 

fytobiont, fungicídny, cytostatikum 

 

 Poznal špecifické znaky lišajníkov, 

vysvetlil princíp lichenizmu a jeho 

význam. 

 Poznal význam lišajníkov ako 

bioindikátorov čistoty ovzdušia a 

priekopníkov života. 

VII. Prehľad systému živej prírody (7 hod.) 
 

Prehľad systému živej 

prírody 

7  jednobunkovce 

 rastliny 

 huby 

 živočíchy 

 Poznal význam triedenia 

organizmov. 

 Vedel zatriediť vybrané organizmy 

podľa charakteristických znakov do 

základných taxonomických 

kategórií. 

 

 

Učebné pomôcky: kabinetné zbierky, odborná literatúra, učebnice, výukové programy nadobudnuté 

v rámci projektu Moderná škola ITMS 26110130272. 
Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  
Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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Tabuľka: Stratégia vyučovania 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Biológia ako veda diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca, projekt 

zameraný na 

významné osobnosti 

biológie 

Biológia bunky 

a všeobecné 

vlastnosti živých 

sústav 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca, 

 

Nebunkové 

a prokaryotické 

organizmy 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca, referáty 

o patogénnych 

organizmoch 

Biológia rastlín diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

projektové vyučovanie, práca s odbornou 

literatúrou a internetom, 
individuálna/skupinová 

práca, prezentácia 

Systém 

a fylogenéza rastlín 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

vytváranie herbárových položiek a ich 

význam, poznávanie prírodnín a živých 

organizmov, práca s internetom a odbornou 

literatúrou 

individuálna/práca 

v skupine, referáty- 

domáca úloha, 

pozorovanie v teréne, 

vychádzky do okolia 

Huby a lišajníky výklad, diskusia, 

problémové 

úlohy 

 

praktická činnosť v odbornej učebni- práca 

s natívnym a trvalým preparátom, práca 

s odbornou literatúrou 

individuálna/práca vo 

dvojiciach, 

pozorovanie 

Prehľad systému 

živej prírody 

pojmové 

mapovanie, 

výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna práca, 

práca v skupine 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Chémia – enzýmy, hormóny, makroživiny, mikroživiny 

Biochémia – fotosyntéza, dýchanie, nukleové kyseliny 

Fyzika – princíp dýchania, vstrebávania, svalovej kontrakcie, prenosu nervového vzruchu 

Matematika – zaznamenanie, spracovanie a vyhodnotenie údajov získaných pri pozorovaniach  

a pokusoch (napr. formou tabuliek, grafu) 

Geografia –geografické rozšírenie fauny a flóry 

Informatika– vyhodnocovanie samostatných prác, tabuľky, grafy; zber údajov. 

Cudzie jazyky – vyhľadávanie informácii z odbornej literatúry, na internete. 

Slovenský jazyk – správne a spisovné vyjadrovanie v ústnom i písomnom prejave. 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná literatúra 

Ušáková, K. a kol. Biológia pre gymnáziá 1, 2, 3, 4, 6. Bratislava: SPN. 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA 
2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

I. Životné prostredie a organizmy (4 hod.) 

 

I. Životné prostredie 

a organizmy  

 

2  Vzťah organizmu a prostredia 

 Ekosystémy, potravové reťazce a 

siete 

 Spoločenstvo a populácia 

 

Pojmy: abiotické a biotické faktory, 

jedinec, druh, populácia, 

spoločenstvo, ekosystém, prírodné 

a kultúrne ekosystémy,  vodné 

a suchozemské ekosystémy, 

potravové reťazce a siete. 

 Vysvetlil rozdiel medzi ekológiou 

a vedou o životnom prostredí- 

environmentalistikou.. 

 Poznal význam abiotických 

a biotických zložiek prostredia pre 

existenciu organizmov. 

 Charakterizoval pojem ekosystém. 

 Vedel porovnať základné typy 

ekosystémov. 

 Uviedol tri funkčné skupiny 

organizmov z hľadiska premeny  

látok a energie v ekosystéme. 

 Vysvetlil rozdiel medzi druhom, 

populáciou a spoločenstvom. 

 Poznal vlastnosti populácie dôležité 

pre jej existenciu. 

 Na príklade vybraného ekosystému 

vysvetlil potravové reťazce a siete.  

 Uviedol skupiny organizmov, ktoré 

z hľadiska potravových vzťahov 

reprezentujú trofické úrovne 

ekosystému. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie 

o vybranom prírodnom ekosystéme. 

2 Prierezová téma: Environmentálna 

výchova- 

 Životné prostredie a jeho zložky – 

abiotické faktory - skleníkový efekt 

 Organizmy a prostredie - 

Zachovanie biodiverzity –  

     rozmanitosti života na našej    

     planéte 

 
 

 Poznal význam abiotických zložiek 

prostredia pre existenciu 

organizmov. 

 Chápal, analyzoval a hodnotil 

vzťahy medzi človekom a jeho 

životným prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými sa riadi  

    život na Zemi  

 Vysvetlil schému pôsobenia 

ekologického faktora na organizmus 

 Charakterizoval a na konkrétnych 

príkladoch demonštroval vzťahy 

medzi organizmami. 

 Vysvetlil pojem ekologická valencia. 

 Porovnal euryekné a stenoekné 

druhy. 

 Vysvetlil rozdiel medzi 

kozmopolitnými druhmi a 

bioindikátormi. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Život a voda (30 hod.) 

Život v sladkých 

vodách   
 

10  planktón – zložky, význam 

 bezstavovce sladkých vôd – 

základné morfologické znaky 

kmeňov/tried, spôsob života, 

zástupcovia, význam  

 stavovce - základné morfologické 

znaky tried (ryby, obojživelníky), 

spôsob života, zástupcovia, 

význam  

 

Pojmy: fytplanktón (sinice, riasy), 

zooplanktón (prvoky, drobné 

bezstavovce), pŕhlivce (polypovce), 

ploskavce, mäkkýše (ulitníky, 

lastúrniky), obrúčkavce (pijavice), 

článkonožce (kôrovce, hmyz), ryby 

tečúcich a stojatých vôd, 

obojživelníky (žaby, mloky). 

 Vysvetlil vplyv vody na vodné 

organizmy. 

 Poznal základné zložky 

zooplanktónu a fytoplanktónu. 

 Vysvetlil význam planktónu pre 

vodný ekosystém.  

 Na príklade vybraného zástupcu 

popísal vonkajšiu stavbu tela 

mnohobunkových rias.  

 Uviedol typické spôsoby 

rozmnožovania rias. 

 Porovnal charakteristické typy  

stielok jednobunkových a 

mnohobunkových rias. 

 Porovnať stavbu tela nižších a 

vyšších rastlín. 

 Poznal najznámejšie vodné druhy z 

kmeňov bezstavovcov a tried 

stavovcov. 

 Vedel popísať základné 

morfologické znaky jednotlivých 

kmeňov bezstavovcov a tried 

stavovcov. 

 Vedel porovnať spoločné 

a rozdielne morfologické znaky 

vodných bezstavovcov. 

 Vymenoval životné formy 

charakteristické pre pŕhlivce. 

 Na konkrétnom príklade vysvetlil 

rozdiel medzi radiálnou a 

bilaterálnou súmernosťou. 

 Vedel porovnať spoločné 

a rozdielne morfologické znaky 

vodných stavovcov. 

 Vysvetlil prispôsobenie organizmov 

životu vo vodnom prostredí. 

 Na príklade vybraných zástupcov 

demonštroval postavenie 

bezstavovcov v potravovom reťazci 

vodných ekosystémov. 

 Poznal možnosti druhovej ochrany 

a význam stavovcov  vo vodných 

 ekosystémoch. 

 Poznal nebezpečenstvo 

kontaminácie vôd a jeho dôsledky 

na vodné organizmy. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

ekologickom a hospodárskom 

význame  vybraných zástupcov  

zooplanktónu, fytoplanktónu, 

vodných bezstavovcov a stavovcov. 

Život v mori  
 

10  morské riasy  - stavba tela, 

zástupcovia, význam 

 morské bezstavovce - základné 

morfologické znaky kmeňov/tried, 

spôsob života, zástupcovia, 

význam 

 morské stavovce – základné 

morfologické znaky  tried 

(drsnokožce, ryby, plazy, cicavce) 

spôsob života, zástupcovia, 

význam 

 

Pojmy: stielka, hubky, pŕhlivce 

(medúzy, sasanky, koraly), mäkkýše 

(lastúrniky, hlavonožce),  článkonožce 

(morské kôrovce), ostnatokožce 

(hviezdovky, ježovky, holotúrie), 

drsnokožce (žraloky, raje), morské 

ryby,  cicavce, adaptácia, 

kontaminácia. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Život a voda (30 hod.) 
 

Život pri vode 

 

10 Rastliny 

 vodné rastliny -  významní 

zástupcovia 

 rastliny lužných lesov, mokradí a 

močiarov – významní zástupcovia 

 výtrusné rastliny – charakteristika, 

zástupcovia 

 semenné rastliny – charakteristika 

 nahosemenné a krytosemenné 

rastliny - porovnanie  

 dvojklíčnolistové 

a jednoklíčnolistové rastliny – 

porovnanie, zástupcovia 

 

Pojmy: výtrus, stielka, cievnaté 

rastliny, kvet, piestik, tyčinka, 

vajíčko, peľ, semeno, plod, 

fotosyntéza. 

 

 

 Poznal najznámejšie druhy 

vodných a pobrežných rastlín – 

byliny a dreviny. 

 Vedel zatriediť a porovnať 

výtrusné a semenné , nahosemenné 

a krytosemenné, dvojklíčnolistové 

a jednoklíčnolistové rastliny.  

 Poukázal prostredníctvom 

konkrétnych zástupcov na 

zákonom chránené druhy rastlín.  

 Vedel vysvetliť prispôsobenie 

rastlín životu vo vode a v jej okolí. 

 Prostredníctvom konkrétnych 

zástupcov demonštroval postavenie 

vodných a pobrežných rastlín 

v ekosystéme. 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať zaujímavosti zo 

života vodných rastlín.  

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie 

o drevinách lužných lesov,  

o porastoch  mokradí, močiarov 

a pod. 

Živočíchy 

 bezstavovce žijúce pri vode – 

významní zástupcovia (prehľad) 

 stavovce žijúce pri vode - 

významní zástupcovia (prehľad) 

 plazy, vtáky, cicavce –  základné 

morfologické znaky tried, spôsob 

života, zástupcovia, význam 

 význam živočíchov žijúcich pri 

vode pre vodný ekosystém 

 

Pojmy: plazy (hady, jašterice, 

korytnačky),  vtáky -  (plávajúce, 

potápavé, brodivé), cicavce, plávacie 

blany, mastné perie, tukové žľazy, 

srsť, etológia (dvorenie, starostlivosť 

o mláďatá, hniezdenie, ochrana, 

komunikácia živočíchov, migrácia 

a pod.). 

 Poznal  významné druhy plazov, 

vtákov a cicavcov žijúcich pri 

vode. 

 Vedel popísať základnú 

morfologickú stavbu tela, spoločné 

a rozdielne znaky plazov, vtákov 

a cicavcov.  

 Poznal formy prispôsobenia sa 

plazov, vtákov a cicavcov životu  

pri vode .  

 Na príklade vybraných zástupcov 

demonštroval postavenie 

vybraných druhov plazov, vtákov 

a cicavcov v potravovom reťazci.  

 Poznal možnosti druhovej ochrany 

a význam stavovcov  pre vodné 

ekosystémy. 

 Vedel vysvetliť rozdiel medzi 

vtákmi plávajúcimi, brodivými a 

potápavými. 

 Charakterizoval špecifické formy 

správania sa vtákov  počas rôznych 

ročných období. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať formy správania sa 

vtákov a cicavcov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Špecializácia rastlín a živočíchov  (8 hod.) 

 

Vysokohorské 

spoločenstvá 

 

1  vysokohorské prostredie – 

charakteristika životných 

podmienok 

 rastliny – významní zástupcovia 

 živočíchy -  významní 

zástupcovia 

Pojmy:  biotop, adaptácia na faktory 

prostredia,  ekologická valencia, 

tolerancia, minimum, optimum, 

maximum, bioindikátor, kozmopolitný 

organizmus, endemit, relikt. 

 

 Poznal  významné druhy 

vysokohorských rastlín 

a živočíchov . 

 Poukázal na  význam endemitov 

a reliktov  vo vybranom 

ekosystéme. 

 

Život na úkor iných – 

parazity 

 

4  parazitizmus a jeho formy 

 parazitické rastliny 

 huby -  spôsoby parazitizmu, 

vybraní zástupcovia 

 prvoky -  spôsoby parazitizmu, 

vybraní zástupcovia 

 živočíchy -  spôsoby parazitizmu, 

vybraní zástupcovia 

 cesty nákazy, liečba a prevencia 

 

Pojmy:  heterotrofia, saprofyt, parazit, 

poloparazit, holoparazit, endoparazit, 

ektoparazit, hostiteľ, medzihostiteľ, 

životný cyklus, prevencia, parazitárne 

ochorenie.                         

 Vysvetlil podstatu parazitizmu. 

 Porovnal rôzne typy parazitizmu.   

 Charakterizoval vybrané druhy  

rastlinných poloparazitov 

a parazitov . 

 Charakterizoval vybrané druhy  

parazitických húb, prvokov 

a živočíšnych parazitov.   

 Poznal význam parazitov  pre 

zdravie človeka. 

 Vysvetlil úlohu hostiteľa 

a medzihostiteľa v životnom cykle 

parazita. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie 

o možnostiach nákazy, liečenia 

a prevencie parazitárnych ochorení. 

Život v extrémnych  

podmienkach 

 

1 Námety na samostatné práce 

žiakov: 

 Za polárnym kruhom. 

 V púšti. 

 Hlboko v mori. 

 V sladkej aj slanej vode. 

 Jaskyne. 

 V pôde.          
 

 Vedel opísať špecifické životné 

podmienky v rôznych biotopoch. 

 Vedel vyhľadať a spracovať 

informácie o živote v rôznych 

typoch prostredia.  

 Pripravil a prezentoval  žiacke 

samostatné práce a projekty.  

 Spolupracoval v skupinách pri 

práci na projektoch. 

 

 

2 Prierezová téma:  Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

v biológii 

Vysokohorské spoločenstvá 

Život v extrémnych  podmienkach 

 

 Prezentoval svoju prácu písomne 

aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných 

technológií 

 Charakterizoval abiotické faktory 

vysokohorského prostredia. 

 Vysvetlil adaptáciu organizmov na 

špecifické podmienky života. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Život s človekom (15 hod.) 

1. Adaptácia na život v 

ľudských sídlach  
 

4  neželaní spoločníci v domácnosti 

(plesne, článkonožce, hlodavce) 

 živočíchy záhrad a polí 

(bezstavovce, stavovce) 

 živočíchy v ľudských sídlach 

(bezstavovce, stavovce) 

 živočíchy a urbanizácia 

 

Pojmy:  deratizácia, dezinfekcia, 

premnoženie, monokultúra, 

škodcovia, biologická rovnováha, 

prenos ochorení, spevavce, 
 

 Vysvetlil spôsoby adaptácie 

živočíchov na život v ľudských 

sídlach a domácnostiach. 

 Poznal najbežnejšie druhy 

organizmov, ktoré sa druhotne 

adaptovali na život s človekom. 

 Poukázal na ich negatívnu činnosť 

v domácnostiach. 

 Poukázal na dôležitosť správneho 

skladovania a spracovania potravín. 

 Poukázal na rôzne spôsoby boja 

človeka proti neželaným 

organizmom v domácnosti. 

 Poznal regionálne významné druhy 

vtákov a cicavcov ktoré žijú 

v blízkosti človeka.  

 Poukázal na význam vtákov 

a cicavcov pre udržanie biologickej 

rovnováhy v záhradách a ovocných 

sadoch.  

 Poznal príčiny premnoženia 

škodcov . 

 Na konkrétnych príkladoch 

demonštroval negatívny dopad 

spolunažívania človeka a 

niektorých živočíchov žijúcich 

v blízkosti ľudských obydlí na 

zdravie človeka. 

 Poznal nebezpečenstvo voľnej 

migrácie vtákov z hľadiska prenosu 

infekčných ochorení. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie  o  

konkrétnych príkladoch 

negatívneho vplyvu urbanizácie, 

ľudských zásahov do prírody 

a zmenách  správania sa zvierat. 

2. Živočíchy v službách 

človeka 

 

 

2 Námety na samostatné práce 

žiakov: 

 

 Podmienky chovu hospodársky 

významných druhov živočíchov. 

 Význam hospodársky 

významných druhov živočíchov 

pre človeka (hmyz, dobytok, 

hydina a pod.). 

 Pomocníci - v poľnohospodárstve, 

športe, zdravotníctve a pod. 

 Spoločníci v domácnosti 

(akvaristika, teraristika, chov 

exotických vtákov, hlodavcov, 

mačiek, psov a pod.). 

 Poznal hospodársky významné 

druhy živočíchov, ich spôsob života 

a využitie. 

 Poznal zástupcov živočíchov, ktorí 

uľahčujú človeku jeho činnosti  v 

rôznych oblastiach. 

 Poznal zástupcov živočíchov, ktorí 

slúžia človeku ako spoločníci.  

 Vysvetlil rozdiely v spôsobe života 

voľne žijúcich a domestikovaných 

živočíchov. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o spôsobe 

života  a podmienkach chovu 

hospodársky významných druhov, 

spoločníkov a pomocníkov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Život s človekom (15 hod.) 

 

3. Rastliny a huby 

v službách človeka 

9  

 rastliny ako potrava – hospodársky 

významné čeľade, základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 koreniny a pochutiny -  základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 liečivá a drogy -  základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 krmoviny -  hospodársky 

významné čeľade, základná 

charakteristika, zástupcovia, 

význam 

 okrasné rastliny parkov a záhrad 

(stromy, kry a byliny – vybrané 

druhy) 

 izbové rastliny – vybrané druhy 

 priemyselné využitie rastlín a húb 

 

Pojmy:  dvojklíčnolistové - ružovité, 

bôbovité, kapustovité, ľuľkovité, 

mrkvovité, makovité, lipovité, 

čajovníkovité a pod., 

jednoklíčnolistové -  lipnicovité, 

ľaliovité,  kvasinky, plesne, vyššie 

huby, bielkoviny, cukry, tuky, 

vitamíny, vláknina, liečivo, jed, droga, 

fytoterapia. 

 

 Poznal hospodársky významné 

druhy rastlín a húb, ktoré slúžia ako 

potrava, koreniny a pochutiny.  

 Poukázal prostredníctvom 

vybraných zástupcov na význam 

rastlín pre ich nutričné 

hodnoty, racionálnu výživu, vplyv 

na imunitu a pod. 

 Poznal hospodársky významné 

a voľne rastúce druhy rastlín, ktoré 

slúžia ako liečivá – drogy.  

 Vysvetlil negatívny dopad jedov na 

ľudský organizmus. 

 Poukázal na význam fytoterapie. 

 Poznal hospodársky významné 

druhy rastlín, ktoré slúžia ako 

krmoviny. 

 Poznal vybrané druhy okrasných 

rastlín záhrad a parkov. 

 Poznal vybrané druhy izbových 

rastlín. 

 Poznal priemyselné využitie rastlín 

a húb. 

 Poznal a  vysvetlil dôsledky 

nesprávneho postupu pri pestovaní 

a skladovaní hospodársky 

významných rastlín.  

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o využití 

rastlín a húb človekom. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

V. Mikrosvet  (5 hod.) 

 

Mikrosvet 5  vírusy – charakteristika, 

rozdelenie, význam 

 baktérie – charakteristika, 

rozdelenie, význam 

 riasy – charakteristika, 

zástupcovia, význam  

 huby – charakteristika, 

zástupcovia význam 

 prvoky – charakteristika, 

zástupcovia význam 

 mikroorganizmy a človek 

 

Pojmy: virológia, bakteriológia,  

vírus, bakteriofág, vírusy človeka 

(onkovírusy,  retrovírusy, HIV, 

AIDS), profylaxia,   rezistencia, 

antibiotiká. 

 Charakterizoval vírusy z hľadiska 

stavby a spôsobu života. 

 Poznal najdôležitejšie ochorenia 

spôsobené vírusmi, prevencia, 

možnosti liečby. 

 Charakterizoval baktérie z hľadiska 

stavby, spôsobu života a významu 

v prírode. 

 Poznal najrozšírenejšie skupiny 

baktérií. 

 Uviedol najbežnejšie bakteriálne 

ochorenia, prevencia a možnosti 

liečby. 

 Charakterizoval  jednobunkové 

riasy z hľadiska stavby a spôsobu 

života. 

 Charakterizoval mikroskopické 

huby z hľadiska stavby a spôsobu 

života. 

 Vymenoval najrozšírenejšie druhy 

mikroskopických húb, základné 

ochorenia ktoré spôsobujú, ich 

význam v prírode a pre človeka. 

 Charakterizoval prvoky z hľadiska 

stavby a spôsobu života. 

 Vymenoval najrozšírenejšie druhy 

prvokov, ich význam v prírode. 

 Poznal najbežnejšie ochorenia, 

ktoré spôsobujú prvoky, prevencia 

a liečba. 

VI. Prehľad systému živej prírody (4 hod.) 
 

Prehľad systému živej 

prírody 

4  jednobunkovce 

 rastliny 

 huby 

 živočíchy 

 Poznal význam triedenia 

organizmov. 

 Vedel zatriediť vybrané organizmy 

podľa charakteristických znakov do 

základných taxonomických 

kategórií. 

 

 

Poznámka: 

Jednotlivé témy VI. tematického celku je možné v tematicko výchovno-vzdelávacích plánoch 

zaradiť: 

1. po odučení všetkých tematických celkov na záver - formou opakovania (tak ako je uvedené  

v ŠkVP), 

2. v priebehu roka formou postupného dopĺňania preberaných organizmov do systému živej 

prírody. Jedna hodina daného tematického celku je zároveň počítaná ako úvodná hodina  

do predmetu biológia. 
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Tematické celky odučené s použitím výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu  

Moderná škola, Kód ITMS projektu: 26110130272. 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná literatúra 

Višňovská, J. – Ušáková, K. Biológia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA, s.r.o, 2008. 1. vydanie. ISBN 978-80-8091-133-1. Schválilo MŠ SR pod číslom 

CD-2008-23197/49085-1:912 dňa 8. decembra 2008 ako učebnicu pre 1. ročník gymnázií. 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

Kabinetné zbierky 

Výukové materiály vytvorené v rámci projektu  Moderná škola Kód ITMS projektu: 26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

 

Didaktická technika 

Mikroskop 

Dataprojektor 

PC 

DVD rekordér 

 

Ďalšie zdroje 

Internet, CD, aktuálne periodiká, odborná literatúra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní využívame nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Životné prostredie 

a organizmy 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s odbornou literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca, 

domáca úloha- 

spracovať potravové 

vzťahy v ekosystéme 

Život a voda diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s odbornou literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca, projekt 

zameraný na vodné 

prostredie v blízkosti 

školy, referáty 

o morských 

organizmoch 

Špecializácia 

rastlín a živočíchov 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

projektové vyučovanie, práca s odbornou 

literatúrou a internetom, 
individuálna/skupinová 

práca, prezentácia 

Život s človekom diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

poznávanie prírodnín a živých organizmov, 

práca s internetom a odbornou literatúrou 
individuálna/práca 

v skupine, referáty- 

domáca úloha, 

pozorovanie v teréne, 

vychádzky do okolia 

Mikrosvet výklad, diskusia, 

problémové 

úlohy 

 

práca s odbornou literatúrou a internetom individuálna/práca vo 

dvojiciach, 

pozorovanie 

Prehľad systému 

živej prírody 

pojmové 

mapovanie, 

výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna práca, 

práca v skupine 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

I. Životné prostredie a organizmy 

Geografia – 1. roč. Zákonitosti biosféry a pedosféry 

Etická výchova – 1.roč.  Komunikácia ako prostriedok prosociálneho správania;  Pozitívne  

hodnotenie druhých, umenie hľadať prijateľný kompromis;  Mravné aspekty národného 

uvedomenia a demokratického občianstva;  Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce;  

Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých vzťahov na pracovisku 

Informatika – 1. roč.  Prezentácia informácií; Služby internetu;   Etika a právo 

Ochrana života a zdravia – chémia   (porovnať nebezpečné účinky oxidu uhoľnatého 

a uhličitého (CO a CO2) na ľudský organizmus a prírodu; oxidy dusíka ako zložky exhalátov 

a ich škodlivé účinky na človeka a prírodu (jedovaté účinky na zdravie, kyslé dažde,  skleníkový 

efekt, smog); využitie chlóru a jeho zlúčenín ako dezinfekčných prostriedkov, vplyv 

skleníkového efektu na život na Zemi) 

 

II. Život a voda 

Geografia – 1. roč. Zákonitosti hydrosféry 
 

III. Špecializácia rastlín a živočíchov   
Slovenský jazyk – 1. roč.   Jazykoveda 
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Lexikálna rovina jazyka (vedieť sa vyjadrovať adekvátne komunikačnej situácii – ústne a 

písomne (vhodná forma a obsah). 

Chémia – 1.roč. Sústavy látok (poznať ekologické dôsledky tvorby zmesí v ovzduší a ich 

nepriaznivý vplyv na zdravie človeka  a životné prostredie 

navrhnúť spôsoby riešenia znečisťovania pôdy a ovzdušia); Protolytické reakcie (vplyv silných 

kyselín a zásad na ľudský organizmus a životné prostredie) 

Etická výchova – 1.roč.  Komunikácia ako prostriedok prosociálneho správania;  Pozitívne  

hodnotenie druhých, umenie hľadať prijateľný kompromis;  Mravné aspekty národného 

uvedomenia a demokratického občianstva;  Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce;  

uvedomenia a demokratického občianstva;  Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce;  

Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých vzťahov na pracovisku 

 

IV. Život s človekom 

Matematika – 1.roč. Kombinatorika a pravdepodobnosť (pravdepodobnostné vyjadrovanie v 

živote, odhad rizika) 

 

V. Mikrosvet  

Dejepis – 1. roč. Fenomény stredovekého sveta – epidémie 

Telesná výchova – 1.roč. Zdravie a jeho poruchy; Zdravý životný štýl 

 

VI. Prehľad systému živej prírody 

Matematika – 1.roč. Logika, dôvodnenie, dôkazy (použiť základné pravidlá usudzovania 

v matematike a v situáciách z bežného života  
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ROČNÍK : DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA 
2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

I. Všeobecné vlastnosti živých sústav (2 hod.) 

Všeobecné vlastnosti 

živých sústav 

2  živá a neživá príroda 

 organizácia živých sústav 

 vlastnosti a prejavy organizmov 

 

Pojmy: živé a neživé, stavba 

a štruktúra živého (bunka, 

pletivo/tkanivo, orgán, sústava 

orgánov, organizmus), metabolizmus, 

regulácia, reprodukcia, schopnosť 

vyvíjať sa. 

 

 

 Vedel odlíšiť živé sústavy od 

neživých na základe 

charakteristických vlastností. 

 Vymenoval jednotlivé organizačné 

stupne živých sústav. 

 Vymenoval základné životné 

prejavy organizmov. 

II. Stavba a organizácia tela živých organizmov (15 hod.) 

Bunka 5  bunková teória 

 veľkosť a tvar buniek 

 základné štruktúry bunky 

(bunkové povrchy, membránové a 

vláknité štruktúry) 

 typy buniek (prokaryotická, 

eukaryotická, 

 rastlinná, živočíšna) 

 

Pojmy: prokaryotická a eukaryotická 

bunka, 

rastlinná a živočíšna bunka, bunkové 

povrchy 

(cytoplazmatická membrána, bunková 

stena), 

cytoplazma, membránové štruktúry 

(jadro, 

mitochondrie, plastidy, vakuola, 

lyzozóm, 

Golgiho aparát, endoplazmatické 

retikulum), 

vláknité štruktúry bunky (cytoskelet, 

mitotický 

aparát, chromozómy, bičíky, brvy), 

ribozómy, neživé súčasti bunky. 

 Vedel vysvetliť podstatu bunkovej 

teórie. 

 Na príklade bunky baktérie opísal 

stavbu prokaryotickej bunky. 

 Poznal všeobecnú štruktúru 

eukaryotickej bunky. 

 Poznal význam bunkových 

povrchov. 

 Pomocou obrázka vedel určiť 

vnútrobunkové štruktúry. 

 Vedel vymenovať membránové 

štruktúry a poznať ich význam pre 

bunku. 

 Vedel vymenovať vláknité 

štruktúry a poznať ich význam pre 

bunku. 

 Poznal rozdiely v stavbe 

prokaryotickej a eukaryotickej 

bunky. 

 Vedel odlíšiť rastlinnú a živočíšnu 

bunku. 

 Uviedol príklady na rôzne typy 

rastlinných  a živočíšnych buniek, 

vysvetliť vzťah medzi tvarom a 

funkciou špecializovaných buniek. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Stavba a organizácia tela živých organizmov (15 hod.) 

Stavba rastlinného tela 

– cievnaté rastliny 

5  pletivá (delivé, trváce) 

 vegetatívne orgány (koreň, stonka, 

list) 

 reprodukčné orgány (kvet, plod, 

semeno) 

 

Pojmy: pletivo, delivé a trváce pletivá, 

diferenciácia buniek, krycie, vodivé a 

základné pletivá. 

Vegetatívne orgány – koreň (koreňové 

vlásky, 

rastový vrchol, koreňová čiapočka), 

stonka 

(kambium, cievny zväzok, lyková a 

drevná 

časť cievneho zväzku), list (čepeľ, 

žilnatina, 

epiderma, kutikula, prieduch). 

Reprodukčné orgány – kvet (kvetné 

obaly, 

tyčinka, nitka, peľnica, peľové zrnko, 

piestik, 

blizna, čnelka, semenník, vajíčko), 

semeno, plod. 

 Poznal rozdiely medzi delivými 

a trvácimi pletivami z hľadiska 

zabezpečenia životných procesov 

rastlín. 

 Vedel vysvetliť funkciu a význam 

krycích, vodivých a základných 

pletív v rastline. 

 Vymenoval vegetatívne a 

reprodukčné orgány cievnatých 

rastlín, poznal ich vonkajšiu 

a vnútornú stavbu a funkcie. 

 Prostredníctvom obrazového 

materiálu, 3D modelov (resp. 

počítačových simulácií vedel 

lokalizovať jednotlivé typy pletív 

vo vegetatívnych orgánoch rastliny. 

 Poznal možnosti praktického 

využitia vegetatívnych orgánov, 

semien, plodov a častí kvetu rastlín 

v každodennom živote človeka. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

možnostiach spracovania a využitia 

rastlinných orgánov v 

biotechnológiách. 

Základná stavba 

živočíšneho organizmu 

– stavovce 

5  špecializácia živočíšnych buniek 

 tkanivá – základné typy (epitely, 

spojivá, svalové a nervové 

tkanivo), 

 prehľad orgánových sústav 

živočíchov (krycia, oporná, 

pohybová, tráviaca, dýchacia, 

obehová, vylučovacia, riadiace 

sústavy, zmyslové orgány, 

rozmnožovacia sústava), 

 orgány tráviacej sústavy – stavba 

a základná funkcia, • význam 

orgánových sústav pre fungovanie 

živočíšneho organizmu ako celku. 

Pojmy: špecializácia, krvné bunky, 

pohlavné bunky, tkanivo, epitel (krycí, 

žľazový, resorpčný, zmyslový), 

spojivo (väzivo, chrupka, kosť), 

svalové tkanivo (hladký, priečne 

pruhovaný a srdcový sval), neurón. 

Orgán, orgánová sústava (krycia, 

oporná, pohybová, tráviaca, dýchacia, 

obehová, vylučovacia, riadiace 

sústavy, zmyslové orgány, 

rozmnožovacia sústava). Tráviaca 

sústava (ústna dutina, zuby, jazyk, 

slinnéžľazy, hltan, pažerák, žalúdok, 

dvanástnik, podžalúdková žľaza, 

pečeň, žlčník, tenké a hrubé črevo, 

konečník, análny otvor). 

 Vedel porovnať stavbu bunky 

prvoka (napr. črievička) a vybranej 

špecializovanej bunky (napr. 

neurón, červená krvinka a pod.). 

 Vedel opísať základné typy tkanív, 

poznať ich funkciu. 

 Na príklade anatómie kože, svalu a 

kosti vedel lokalizovať jednotlivé 

typy tkanív. 

 Prostredníctvom obrazového 

materiálu, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) vedel 

opísať stavbu tráviacej sústavy 

cicavcov. 

 Vedel vysvetliť význam 

jednotlivých orgánových sústav pre 

fungovanie organizmu ako celku. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

rozdieloch v stavbe vybranej 

orgánovej sústavy medzi 

stavovcami a bezstavovcami. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

rozdieloch v stavbe vybranej 

orgánovej sústavy (napr. dýchacia, 

obehová) medzi jednotlivými 

triedami stavovcov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Životné prejavy organizmov (24 hod.) 

Základné životné 

prejavy organizmov 

1  Základné životné prejavy 

organizmov 

 Poznal význam základných 

biologických procesov pre život 

organizmov. 

Premena látok a 

energie v bunke 

2  príjem a výdaj látok bunkou 

 anabolizmus a katabolizmus 

 prenos energie v bunke 

 

Pojmy: difúzia, osmóza, aktívny 

transport. Látkový  

a energetický metabolizmus, 

anabolizmus, katabolizmus, autotrofia, 

heterotrofia, energia, fotosyntéza, 

dýchanie, ATP, enzýmy, 

biokatalyzátory. 

 Vedel opísať základné mechanizmy 

príjmu látok bunkou. 

 Poznal podstatu anabolických 

a katabolických procesov v bunke. 

 Vedel uviesť príklady na 

anabolické a katabolické deje. 

 Vedel vysvetliť význam a funkciu 

ATP v bunke. 

 Poznal význam enzýmov 

v procesoch metabolizmu. 

 

Metabolické procesy 

rastlín  

 

5  podstata metabolizmu rastlín 

(asimilácia a disimilácia), 

 výživa rastlín (autotrofia, 

heterotrofia, mixotrofia), 

 fotosyntéza (podmienky, priebeh, 

význam), 

 dýchanie rastlín (anaeróbne, 

aeróbne), 

 vodný režim (príjem, vedenie a 

výdaj vody rastlinou). 

 

Pojmy: asimilácia, disimilácia, výživa 

rastlín (fotoautotrofia, heterotrofia – 

parazitizmus, saprofytizmus, 

mixotrofia, symbióza). 

Fotosyntéza, chloroplast, asimilačné 

pigmenty 

(chlorofyl, karotenoidy), svetelná - 

fotochemická fáza, (chemická energia, 

ATP), syntetická fáza (glukóza, 

škrob). 

Dýchanie, respirácia, biologická 

oxidácia, cytoplazma, mitochondria, 

anaerobné dýchanie, kvasenie, 

aeróbne dýchanie, (medziprodukt, 

konečný produkt dýchania). 

Vodný režim, koreňové vlásky, cievne 

zväzky, 

asimilačný a transpiračný prúd, 

transpirácia. 

 Poznal príklady rastlín, ktoré sa 

vyživujú heterotrofne a mixotrofne. 

 Vedel vysvetliť prečo je 

fotosyntéza jedinečný proces v 

prírode, poznať jej význam. 

 Poznal podmienky fotosyntézy. 

 Vedel vymenovať vstupné látky 

a konečné produkty fotosyntézy. 

 Vedel vysvetliť princíp svetelnej 

a syntetickej fázy fotosyntézy. 

 Vysvetlil význam dýchania pre živé 

organizmy. 

 Poznal princíp anaeróbneho a 

aeróbneho dýchania. 

 Poznal vstupné látky a konečné 

produkty biologickej oxidácie. 

 Poznal význam kvasenia v prírode a 

pre človeka. 

 Vedel porovnať fotosyntézu a 

dýchanie. 

 Poznal lokalizáciu fotosyntézy a 

dýchania v bunke. 

 Vysvetlil význam vodného režimu 

pre rastlinu. 

 Podľa  obrázkov a animácii 

biologických javov a procesov 

vysvetliť osmotické javy v bunke, 

difúziu. 

 Poznal úlohu vegetatívnych 

orgánov pri zabezpečovaní vodného 

režimu. 

 Poznal faktory, ktoré ovplyvňujú 

príjem a vedenie vody rastlinou. 

 

1 Prierezová téma: 

Environmentálna výchova 

 Spotreba energie - fotosyntéza 

 Pochopil súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi 

problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu 

k prostrediu 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

640 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Životné prejavy organizmov (24 hod.) 

Metabolické procesy 

živočíchov 

6  podstata metabolizmu živočíchov, 

 spôsoby výživy živočíchov, 

 činnosť orgánov tráviacej sústavy, 

 procesy trávenia (mechanické a 

chemické), 

 procesy vstrebávania, 

 dýchanie živočíchov, 

 transport látok, 

 vylučovanie. 

 

Pojmy: bylinožravce, mäsožravce, 

mimobunkové a vnútrobunkové 

trávenie, 

mechanické a chemické trávenie 

(tráviace šťavy – sliny, žlč, žalúdočná, 

šťava podžalúdkovej žľazy, enzýmy 

(amyláza, pepsín, lipáza, chymozín, 

kazeín, trypsín), 

vstrebávanie (klky a mikroklky, 

resorpcia vody). 

Dýchanie, respirácia, mechanizmus 

dýchania, výmena dýchacích plynov, 

vonkajšie (pľúcne) a vnútorné 

(tkanivové) dýchanie. 

Transport látok, obehová sústava, 

telové tekutiny, tkanivový mok, 

lymfa, okysličená, odkysličená krv. 

Vylučovanie, homeostáza, difúzia, 

filtrácia, nefrón, primárny a 

definitívny moč, potné žľazy. 

 Vedel vymenovať základné 

metabolické deje v organizme 

živočíchov. 

 Poznal základné spôsoby výživy 

živočíchov. 

 Porovnal princíp mechanického 

a chemického spracovania potravy 

živočíchov. 

 Vedel charakterizovať funkciu 

jednotlivých častí tráviacej sústavy 

stavovcov pri spracovaní potravy. 

 Vedel porovnať procesy trávenia a 

vstrebávania živín. 

 Vysvetlil princíp dýchania 

živočíchov a jeho vzťah k 

metabolizmu. 

 Poznal funkciu jednotlivých častí 

dýchacej sústavy cicavcov. 

 Poznal rozdiel medzi vonkajším 

a vnútorným dýchaním cicavcov. 

 Vedel vysvetliť význam telových 

tekutín  a obehovej sústavy 

stavovcov vo vzťahu k 

metabolizmu. 

 Poznal význam a princíp činnosti 

vylučovacej sústavy. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

rozdieloch v stavbe a činnosti 

tráviacej sústavy stavovcov 

vzhľadom na spôsob výživy. 

 Vedel vysvetliť ako súvisí činnosti 

orgánov tráviacej, dýchacej, 

obehovej a vylučovacej sústavy  pri 

zabezpečovaní metabolických 

procesov. 

Rozmnožovanie 1  nepohlavné (princíp, formy) 

 pohlavné (princíp, formy) 

 

Pojmy: nepohlavné – vegetatívne 

rozmnožovanie, bunkové delenie, 

rozpad stielky, tvorba spór, tvorba 

výtrusov, rozmnožovacie cibuľky, 

hľuzy, poplazy, pučanie. 

 Charakterizoval rozmnožovanie ako 

základný životný prejav 

organizmov. 

 Na príklade vedel vysvetliť rozdiely 

medzi pohlavným a nepohlavným 

rozmnožovaním. 

 Poznal podstatu a význam 

nepohlavného rozmnožovania 

rastlín a živočíchov. 

 Vedel uviesť príklady zástupcov 

rastlín a živočíchov na jednotlivé 

formy nepohlavného 

rozmnožovania. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Životné prejavy organizmov (24 hod.) 

Delenie buniek 3  bunkový cyklus 

 mitóza 

 meióza 

 

Pojmy: bunkový cyklus, interfáza, 

mitóza, S- fáza, 

zdvojenie genetickej informácie, 

chromozóm, chromatída, centroméra, 

diploidná a haploidná bunka, profáza, 

metafáza, anafáza, telofáza, deliace 

vretienko, mitotický aparát, meióza, 

gaméty. 

 Vedel opísať fázy bunkového 

cyklu. 

 Poznal význam S- fázy bunkového 

cyklu. 

 Vedel odlíšiť chromozóm 

v interfáze bunkového cyklu a 

počas delenia bunky. 

  Poznal základnú stavbu 

chromozómu. 

 Vedel zdôvodniť rozdiel v počte 

chromozómov medzi diploidnou a 

haploidnou bunkou. 

 Vedel definovať pojem mitóza a 

charakterizovať základné fázy 

mitotického delenia. 

 Vysvetlil mechanizmus, ktorý pri 

mitóze zabezpečuje zhodu 

genetickej informácie dcérskej 

bunky s  materskou. 

 Poznal význam redukčného delenia 

buniek . 

 

 

Pohlavné 

rozmnožovanie 

a životný  cyklus 

rastlín 

2  rodozmena - striedanie 

pohlavného a nepohlavného 

rozmnožovania 

 opelenie a oplodnenie u 

semenných rastlín 

 ontogenéza rastlín 

 

Pojmy: rodozmena, gametofyt, 

sporofyt, výtrusnice, kvet, plod, 

semeno, samčie a samičie pohlavné 

orgány - tyčinka a piestik, gaméty, 

vajcová bunka, spermatická bunka, 

opelenie, oplodnenie. 

Ontogenéza, klíčenie, rast, vývin, 

dormancia 

 Na príklade machu vysvetlil princíp 

rodozmeny. 

 Definoval pojmy opelenie a 

oplodnenie. 

 Vedel uviesť príklady na rôzne 

spôsoby opelenia semenných 

rastlín. 

 Prostredníctvom obrazu stavby 

kvetu, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) vedel 

opísať proces oplodnenia 

semenných rastlín. 

 Poznal základné rozdiely medzi 

oplodnením nahosemenných a 

krytosemenných rastlín. 

 Vedel opísať základné fázy 

ontogenézy rastlín. 

 Poznal základné vonkajšie a 

vnútorné faktory ovplyvňujúce rast 

rastlín. 

 Vedel uviesť príklady zástupcov 

jednoročných, dvojročných a 

trvácich rastlín. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Životné prejavy organizmov (24 hod.) 

Pohlavné 

rozmnožovanie, rast a 

vývin živočíchov 

3  formy pohlavného rozmnožovania 

(hermafroditizmus a 

gonochorizmus), 

 oplodnenie (mimotelové, 

vnútorné), 

 ontogenéza (embryonálny a 

postembryonálny vývin) 

 

Pojmy: pučanie, regenerácia, gaméta,  

pohlavné orgány, párenie, vajíčka a 

spermie, hermafroditizmus, 

gonochorizmus, pohlavný 

dimorfizmus, partenogenéza, 

oplodnenie, vonkajšie – mimotelové 

oplodnenie, vnútorné oplodnenie, 

zygota, embryonálny 

a postembryonálny vývin, priamy 

vývin, nepriamy vývin. 

 Charakterizoval vonkajšie 

a vnútorné oplodnenie živočíchov. 

Uviesť príklady. 

 Poznal podstatné rozdiely medzi 

hermafroditmi a gonochoristami. 

Uviesť príklady. 

 Vedel odôvodniť, prečo sa aj 

hermafrodity pária. 

 Uviedol príklady živočíchov 

s priamym  a nepriamym vývinom. 

 Poznal podstatný rozdiel medzi 

embryonálnym a 

postembryonálnym vývinom 

stavovcov. 

 Vysvetlil vzájomnú súvislosť medzi 

podmienkami prostredia, 

starostlivosťou o potomstvo a 

množstvom vytvorených vajíčok. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

špecifickom správaní živočíchov v 

období rozmnožovania. 

 

 

IV. Dedičnosť a premenlivosť (25 hod.) 

Podstata dedičnosti 1  úvod do genetiky 

 dedičnosť a premenlivosť 

 základné genetické pojmy 

 

Pojmy: dedičnosť, premenlivosť – 

variabilita, 

kríženie - hybridizácia, znak 

(kvalitatívny, kvantitatívny), fenotyp, 

gén (veľkého a malého účinku), 

genotyp, alela. 

 Poznal podstatu dedičnosti a 

premenlivosti. 

 Poznal základné genetické pojmy. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

významných objavoch v oblasti 

genetiky 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o vedcoch 

ktorí prispeli k rozvoju genetiky 

(J.G. Mendel). 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Dedičnosť a premenlivosť (25 hod.) 

Základy bunkovej 

dedičnosti 

5  chromozóm 

 dedičnosť eukaryotických buniek 

 dedičnosť prokaryotických buniek 

 

Pojmy: chromozóm, rameno, 

centroméra, 

jednochromatidový 

a dvojchromatidový chromozóm, 

autozómy a pohlavné chromozómy, 

homologické a heterologické 

chromozómy, haploidná a diploidná 

bunka, lokus, meióza, prvé a druhé 

meiotické delenie, 

crossing over, rekombinácia génov, 

segregácia 

chromozómov, mimojadrová 

dedičnosť, prokaryotický chromozóm, 

plazmid, rezistencia. 

 Poznal lokalizáciu genetickej 

informácie v bunke. 

 Vedel opísať časti chromozómu. 

 Vysvetlil rozdiel medzi somatickou 

a pohlavnou bunkou. 

 Poznal rozdiel medzi medzi 

autozómom a pohlavným 

chromozómom. 

 Vedel opísať základné fázy meiózy. 

 Vysvetlil pojem crossing over a 

jeho význam pre kombináciu génov 

v gamétach. 

 Poznal genetické dôsledky meiózy. 

 Poznal lokalizáciu génov mimo 

jadra. 

 Vysvetlil podstatu dedičnosti v 

prokaryotických bunkách. 

 Poznal podstatu vzniku rezistencie 

baktérií na antibiotiká. 

 

 

Mendelove pravidlá 

dedičnosti 

6  Mendelove zákony 

 monohybridizmus 

 dihybridizmus 

 neúplná dominancia 

 platnosť Mendelových zákonov  

 

Pojmy: gaméta, zygota, 

monohybridizmus, 

dihybridizmus, rodičovská (parietálna) 

generácia, generácia potomkov 

(filiálna), dominancia, recesivita, 

úplná a neúplná dominancia 

(intermediarita), kodominancia, 

dedičnosť krvných skupín, 

homozygot, 

heterozygot, štiepny pomer, 

uniformita, reciprocita, spätné 

kríženie, kombinačný štvorec, väzba 

génov, väzbová skupina génov. 

 Vysvetlil podstatu kríženia – 

hybridizácie. 

 Vedel používať zaužívanú 

symboliku pri sledovaní kríženia. 

 Vysvetlil platnosť Mendelových 

zákonov: 

 zákon o uniformite a 

reciprocite 

 (jednotnosti prvej generácie 

krížencov) 

 zákon o segregácii alel a ich 

následnej kombinácii v druhej 

generácii 

 zákon o voľnej 

kombinovateľnosti alel. 

 Na konkrétnych príkladoch 

vysvetlil rozdiel v platnosti 

Mendelových zákonov pri úplnej a 

neúplnej dominancii. 

 Vedel aplikovať Mendelove zákony 

na dedičnosť krvných skupín 

človeka. 

 Poznal význam Mendelových 

zákonov pre prax. 

 Poznal podmienky platnosti 

Mendelových zákonov. 

 Vedel vysvetliť význam väzby 

génov. 

 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

644 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Dedičnosť a premenlivosť (25 hod.) 

Dedičnosť a pohlavie 2  chromozómové určenie pohlavia, 

 dedičnosť viazaná na X 

chromozóm 

 

Pojmy: heterochromozómy, 

homologické  

a nehomologické úseky pohlavných 

chromozómov, dedičnosť krížom, 

hemofília, daltonizmus. 

 

 Vysvetlil význam pohlavných 

chromozómov pri určení pohlavia. 

 Na príklade hemofílie a daltonizmu 

vedel vysvetliť princíp dedičnosti 

viazanej na X chromozóm. 

Molekulové základy 

genetiky 

4  nukleové kyseliny (DNA, RNA) 

 genetický kód 

 replikácia DNA 

 expresia génu (transkripcia, 

translácia) 

 

Pojmy: 

DNA, RNA (mediátorová, 

transferová, ribozómová), nukleotid, 

dusíkatá báza (adenín, guanín, 

cytozín, tymín, uracil), 

komplementarita, genetický kód, gén 

(štruktúrny a regulačný), expresia 

génu, aminokyselina, bielkovina, 

replikácia, matrica, triplet, kodón, 

ntikodón, proteosyntéza, transkripcia, 

translácia. 

 Poznal princíp stavby nukleových 

kyselín. 

 Poznal rozdiel v štruktúre DNA a 

RNA. 

 Poznal typy a význam jednotlivých 

nukleových kyselín. 

 Vysvetlil podstatu genetického 

kódu. 

 Opísal replikáciu DNA a vysvetliť 

jej význam pri delení bunky. 

 Vysvetlil princíp prenosu 

genetickéj informácie na 

molekulovej úrovni. 

 Vysvetlil pojem „ústredná dogma 

molekulovej biológie“. 

 Poznal lokalizáciu procesov 

transkripcie a translácie v bunke. 

 

Premenlivosť -mutácie 2  nededičná premenlivosť 

 dedičná premenlivosť a jej príčiny 

 mutácie (génové, chromozómové, 

genómové) 

 príčiny mutácií – mutagény 

 dôsledky gametických 

a somatických mutácií  pre 

organizmus 

 význam mutácií v evolučných 

procesoch 

 génové manipulácie a ich 

praktické využitie 

 

Pojmy: premenlivosť dedičná a 

nededičná, 

mutácie (gametické, somatické, 

indukované, spontánne, génové, 

chromozómové, genómové), 

mutagény, antimutagény, génové 

manipulácie, genetické inžinierstvo, 

geneticky modifikované organizmy. 

 Vedel charakterizovať 

premenlivosť ako základ variability 

živej prírody. 

 Poznal rozdiel medzi dedičnou 

a nededičnou premenlivosťou z 

hľadiska ich príčin a dôsledkov. 

 Charakterizoval pojem mutácia. 

 Vedel uviesť príklady na základné 

skupiny mutagénov. 

 Poznal význam antimutagénov, 

uviesť príklady. 

 Poznal základné typy mutácií. 

 Vysvetlil rozdiel medzi dôsledkami 

gametických  a somatických 

mutácií na organizmus. 

 Poznal význam mutácií pre 

evolúciu živých organizmov. 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie o génových 

manipuláciách, o ich využívaní v 

praxi, význame a rizikách. 

 Prezentoval svoju prácu písomne aj 

verbálne s použitím informačných 

a komunikačných technológií 

 

2 Prierezová téma: 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii 

 Premenlivosť; Mutácie 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Dedičnosť a premenlivosť (25 hod.) 

Genetika človeka 2  metódy genetiky človeka 

 dedičnosť normálnych znakov 

 dedičné choroby a dispozície 

 genetické poradenstvo 

 

Pojmy: rodokmeňová analýza, 

populačný výskum, ľudský genóm, 

geneticky podmienené ochorenia, 

syndrómy, dispozície, prenatálna 

diagnostika, amniocentéza, genetické 

poradenstvo. 

 Poznal rozdiely v metódach 

využívaných vo všeobecnej a 

humánnej genetike. 

 Vedel vysvetliť význam poznania 

dedičnosti normálnych znakov 

človeka pre prax. 

 Poznal najčastejšie geneticky 

podmienené ochorenia človeka. 

 Vedel vysvetliť pojem dedičné 

dispozície. 

 Poznal význam genetického 

poradenstva pre existenciu zdravej 

populácie. 

 Vedel vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie o 

geneticky podmienených poruchách 

u človeka, o ich prevencii a 

zmiernení príznakov. 

1 Prierezová téma: 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii 

 Dedičné choroby a dispozície 

 Prezentoval svoju prácu písomne aj 

verbálne s použitím informačných 

a komunikačných technológií 

 

 

 

Stratégia vyučovania 
Tabuľka: Stratégia vyučovania 

 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Všeobecné vlastnosti 

živých sústav 

(2 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom,  individuálna/skupinová 

práca 

Stavba a organizácia 

tela živých 

organizmov 

(15 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca 

 

 

Životné prejavy 

organizmov 

(24 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom, projektové 

vyučovanie 
individuálna/skupinová 

práca, projekt 

zameranýna životné 

prejavy organizmov, 

referáty 

Dedičnosť 

a premenlivosť  

(25 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

projektové vyučovanie, práca s odbornou 

literatúrou a internetom, 
individuálna/skupinová 

práca, prezentácia 

 

Informačnoreceptívna metóda – výklad; heuristická metóda – diskusia, problémové úlohy; 

reproduktívna metóda – diskusia. 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Chémia – výpočty z chemických rovníc, fotosyntéza, dýchanie 

Matematika – výpočty pri Mendelových zákonoch 

Fyzika – vzorce, znázorňovanie hodnôt fyzikálnych veličín 

Geografia –geografické rozšírenie rastlín a živočíchov 

Informatika– vyhodnocovanie zadaných prác, tabuľky, grafy; zber údajov. 

Cudzie jazyky – vyhľadávanie informácii z odbornej literatúry, na internete. 

Slovenský jazyk – správne a spisovné vyjadrovanie v ústnom i písomnom prejave. 

Dejepis – rodokmeňová analýza 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná literatúra 

Ušáková, K. a kol. Biológia pre gymnáziá 1, 2, 3, 4, 5. Bratislava: SPN. 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

Kabinentné zbierky 

 

Didaktická technika 

Mikroskop 

Dataprojektor 

PC 

DVD rekordér 

 

Ďalšie zdroje 

Internet, CD, aktuálne periodiká, odborná literatúra. 

Výukové materiály vytvorené v rámci projektu  Moderná škola Kód ITMS projektu: 26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  
Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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ROČNÍK : TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA 
1 hodina týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

2. Orgánové sústavy človeka (22 hod.) 

 

1.1 Tvar, opora 

a povrch tela 

 

4 
 oporná sústava (vnútorná stavba 

kostí, tvar, spojenia kostí, rast 

kosti, kostra)  

 pohybová sústava (stavba 

kostrového svalu, činnosť svalu, 

kostrové svaly)  

 koža (anatómia, funkcie)  

 

Pojmy: spojivá (väzivo, chrupka, 

kosť), okostica, kostná dreň, rastová 

chrupka, kĺbové a nekĺbové spojenie 

kosti, lebka, chrbtica, stavec, 

medzistavcová platnička, skolióza, 

pletenec, svalové tkanivá (hladké, 

priečne pruhované a srdcové 

svalstvo), kostrový sval, dráždivosť, 

kontrakcia, aktín, myozín, epitel, 

pokožka, zamša, podkožné väzivo, 

žľaza, vlas, nechty.  

 Poznal funkcie, poškodenia, 

opornej a pohybovej sústavy.  

 Vedel popísať stavbu kosti.  

 Poznal spôsoby spojenia kostí, 

uviedol príklady.  

 Prostredníctvom obrazu, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) popísal stavbu kostry.  

 Poznal rozdiely medzi hladkým, 

priečne pruhovaným a srdcovým 

svalom.  

 Vedel popísať stavbu kostrového s.  

 Popísal mechanizmus kontrakcie 

svalu.  

 Prostredníctvom obrazu, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) lokalizoval základné 

skupiny svalov človeka.  

 Poznal funkcie, choroby kože.  

 Prostredníctvom obrazu, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel popísať 

anatomickú stavbu kože.  

 

1.2 Sústavy látkovej 

výmeny 

 

9 
 tráviaca sústava (stavba, funkcia, 

trávenie a vstrebávanie, výživa)  

 dýchacia sústava (stavba, funkcia, 

mechanizmus dýchania)  

 telové tekutiny (krv, tkanivový 

mok, lymfa, zloženie krvi, krvné 

skupiny, funkcie telových tekutín)  

 obehová sústava (krvný a 

lymfatický obeh)  

 vylučovacia sústava (stavba, 

funkcia, tvorba moču)  

 

Pojmy: zuby, chrup, jazyk, žľazy 

(slinné, pečeň, podžalúdková žľaza), 

enzýmy (amyláza, ptyalín, pepsín, 

lipáza, chymozín, trypsín) mucín, žlč, 

chýmus, peristaltika, klky, mikroklky, 

zvierače, symbiotické baktérie, živiny, 

vitamíny, minerálne látky. Dýchacie 

cesty (horné a dolné), pľúca, 

priedušnica, priedušky, priedušničky, 

pľúcne mechúriky (alveoly), pľúcna 

ventilácia, vonkajšie a vnútorné 

dýchanie.  

 Vedel vymenovať orgány tráviacej 

sústavy.  

 Vedel popísať procesy trávenia a 

vstrebávania v jednotlivých 

orgánoch tráviacej sústavy.  

 Poznal význam tráviacich 

enzýmov.  

 Poznal význam hlavných zložiek 

potravy vo výžive človeka.  

 Vedel popísať stavbu dýchacej s.  

 Vysvetlil mechanizmus dýchania a 

jeho súvislosť s metabolizmom.  

 Poznal základné typy telových 

tekutín človeka a ich význam pre 

fungovanie organizmu.  

 Poznal základné zložky krvi a ich 

význam.  

 Vedel vysvetliť princíp rozdelenia 

krvi na krvné skupiny.  

 Vedel popísať proces zrážania 

krvi.  

 Vedel popísať časti krvného obehu 

a stavbu srdca.  

 Vedel porovnať tepny, žily a 

vlásočnice z hľadiska stavby a 

funkcie.  

 Vedel popísať činnosť srdca, 

poznal prejavy srdcovej činnosti.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

1.2 Sústavy látkovej 

výmeny 

 

9 
 

Pojmy: Krv, miazgy, tkanivový mok, 

krvná plazma, červené krvinky, biele 

krvinky, krvné doštičky, krvné 

skupiny, Rh faktor, transfúzia, 

zrážanie krvi, tepny, žily, vlásočnice, 

srdce, predsieň, komora, chlopne, 

pľúcnica, pľúcne žily, horná a dolná 

dutá žila, vencovité tepny, systola, 

diastola, krvný tlak, tep, miazgovod, 

miazgové uzliny. Oblička, obličková 

panvička, kôra, dreň, nefrón, 

močovod, močový mechúr, prvotný a 

druhotný moč, exkrécia, filtrácia, 

osmoregulácia.  

 

 

 Poznal základné časti a význam 

lymfatickej sústavy.  

 Vedel vymenovať časti 

vylučovacej sústavy.  

 Poznal funkciu nefrónu pri tvorbe 

moču.  

 Vedel vysvetliť význam tvorby 

moču a jeho vylučovania pre 

organizmus.  

 Prostredníctvom obrazov, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel lokalizovať a 

opísať jednotlivé orgánové sústavy 

a ich orgány.  

 Poznať príčiny chorôb dýchacích 

ciest, tráviacej sústavy, obehovej 

sústavy, vylučovacej sústavy  a 

možnosti prevencie. 

 

1.3 Riadiace sústavy 

a regulačné 

mechanizmy 

 

6 
 hormonálna sústava  

 nervová sústava (stavba a činnosť 

obvodovej nervovej sústavy a 

centrálneho nervového systému, 

prenos nervového vzruchu)  

 zmyslové orgány (receptory, 

stavba a činnosť zmyslových 

orgánov)  

 termoregulácia  

 imunitný systém  

 

Pojmy: žľazy s vnútorným 

vylučovaním (endokrinné), 

hypofýza, štítna žľaza, 

podžalúdková žľaza, nadobličky, 

pohlavné žľazy, hormóny 

(gonádotropné, glandotropné, 

oxytocín, tyroxín, tyronín, rastový, 

inzulín, glukagón, adrenalín, 

noradrenalín, testosterón, estrogén, 

progesterón), koordinácia, spätná 

väzba, neurón, synapsia, reflexný 

oblúk, obvodové nervy, centrálna 

nervová sústava, mozog (zadný, 

stredný, predný, medzimozog), 

miecha, biela a sivá hmota, 

podmienené a nepodmienené 

reflexy, vyššia nervová činnosť, 

druhá signálna sústava, receptory 

(chemoreceptory, 

mechanoreceptory, rádioreceptory) 

termoregulácia, imunita, 

fagocytóza, bunková a protilátková 

imunita, očkovanie, alergia.  

 Vedel porovnať činnosť nervového 

a hormonálneho riadenia 

organizmu.  

 Prostredníctvom obrazov, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel lokalizovať žľazy 

s vnútorným vylučovaním.  

 Poznal hormóny (uvedené v 

pojmoch) a ich účinky.  

 Vedel popísať stavbu a funkciu 

centrálnej a obvodovej nervovej 

sústavy.  

 Vedel vysvetliť princíp prenosu 

nervového vzruchu.  

 Prostredníctvom obrazov, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel lokalizovať časti 

nervovej sústavy.  

 Charakterizoval reflexný oblúk.  

 Vysvetlil rozdiel medzi 

nepodmienenými a podmienenými 

reflexami.  

 Vedel vysvetliť princíp činnosti 

zmyslových orgánov.  

 Prostredníctvom obrazov, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel popísať stavbu a 

funkciu zmyslových orgánov.  

 Vedel vysvetliť na príklade oka a 

ucha prenos zmyslového vnemu od 

receptora k nervom.  

 Vedel vysvetliť princíp 

termoregulácie.  

 Poznal význam stálej telesnej 

teploty.  

 Vedel vysvetliť princíp imunitnej 

reakcie.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

1.4. Reprodukcia 

a vývin 

 

3 
 pohlavné sústavy  

 oplodnenie a embryonálny vývin  

 vývinové obdobia človeka  

 

Pojmy: pohlavné bunky (spermia, 

vajíčko), menštruácia, mužská 

pohlavná sústava (semenníky, 

nadsemenníky, semenovody, 

semenné mechúriky, predstojnica, 

pohlavný úd, miešok), ženská 

pohlavná sústava (vaječníky, 

vajíčkovody, maternica, pošva, 

veľké a malé pysky ohanbia, 

predsieň pošvy, dráždec), 

oplodnenie, tehotenstvo, 

vnútromaternicový vývin, pôrod, 

ontogenetický vývin človeka 

(zárodok, plod, novorodenec, 

dojča, batoľa, predškolský vek, 

mladší a starší školský vek, 

puberta, mladosť, dospelosť, 

staroba).  

 Poznal funkcie mužskej a ženskej 

pohlavnej sústavy.  

 Prostredníctvom obrazov, 3D 

modelu (resp. počítačových 

simulácií) vedel popísať stavbu 

mužských a ženských pohlavných 

orgánov.  

 Vedel rozlíšiť vnútorné a vonkajšie 

pohlavné orgány u oboch pohlaví.  

 Vedel vysvetliť princíp 

menštruačného cyklu ženy a 

poznať jeho jednotlivé fázy.  

 Poznal prvé príznaky tehotenstva.  

 Vedel popísať jednotlivé fázy 

pôrodu.  

 Vedel charakterizovať jednotlivé 

vývinové obdobia človeka od 

zárodku až po starobu.  

 

2. Zdravý životný štýl (6 hod.) 

 

2.1 Základné 

predpoklady zdravia 

 

1 
 definícia zdravia (podľa WHO)  

 životospráva a výživa  

 pohybové aktivity a oddych  

 psychické zdravie  

 kvalita životného prostredia.  

 

Pojmy: zdravie, choroba, stravovacie 

návyky, zodpovednosť za vlastné 

zdravie - prevencia, makroživiny – 

lipidy, proteíny, sacharidy, 

mikroživiny – vitamíny (B-komplex, 

C, D,E,K,A), minerálne látky (Ca, 

Mg, Fe, Zn, K, Na), antioxidanty 

(napr.: vitamíny- E, C, β-karotén, 

minerálne látky – Se), voľné radikály, 

rafinované potraviny, biopotraviny, 

obezita, pitný režim, poruchy príjmu 

potravy - bulímia, anorexia; diéty, 

pohyb, relax, stres, environmentálne 

faktory.  

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie o vplyve 

nesprávnej životosprávy, absencie 

pohybu a narušeného životného 

prostredia na fyzické a psychické 

zdravie človeka. (napr.: Obezita a 

jej dôsledky; Psychické poruchy 

príjmu potravy: anorexia a bulímia; 

Stres a jeho vplyv na ľudský 

organizmus; Vplyv kvality 

životného prostredia na zdravie 

človeka; Pohybové aktivity ako 

jeden z predpokladov zdravia 

človeka).  

 Poznal dôsledky nesprávnych 

stravovacích návykov a choroby 

tráviacej sústavy.  

 Poznal vitamíny a minerálne látky 

(uvedené v pojmoch) a ich účinky.  

 Poznal význam dodržiavania 

pitného režimu.  

 Vedel „čítať“ údaje z 

„energetických“ tabuliek 

výrobkov, ktoré sú uvedené na 

obale.  

 Poznal, v čom spočíva princíp BIO 

potravín.  

1 Prierezová téma 

Environmentálna výchova 
 Vysvetlil nevyhnutnosť niesť 

osobnú zodpovednosť za svoj život 

a zdravie 

 Poznal kľúčové faktory ohrozujúce 

zdravie a následky ich pôsobenia 

na človeka.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

2.2 Reprodukčné 

zdravie 

 

2 

 

 Hygiena a starostlivosť o 

pohlavné orgány.  

 Plánované rodičovstvo.  

 Prevencia pohlavne prenosných 

ochorení.  

 Rovnosť pohlavia.  

 

Pojmy: pohlavná zrelosť, 

rodičovská zrelosť, zodpovedné 

plánovanie rodičovstva, 

antikoncepcia, kvapavka, syfilis, 

AIDS, trichomoniáza, sexuálne 

správanie, promiskuita, neplodnosť, 

sterilita, infertilita, asistované 

počatie, potrat, rovnosť pohlaví, 

heterosexualita, homosexualita, 

sexuálne odchýlky, sexuálne 

deviácie.  

 

 Vedel vysvetliť pojem 

„reprodukčné zdravie“.  

 Poznal základné piliere pre 

zabezpečenie reprodukčného 

zdravia :  

1. Plánované rodičovstvo.  

2. Starostlivosť o matku.  

3. Starostlivosť o novorodencov a 

deti.  

4. Prevencia sexuálne prenosných 

ochorení.  

5. Prevencia a liečba sterility a 

infertility. 

 Vedel vysvetliť význam 

preventívnych lekárskych 

prehliadok u gynekológa (ženy) a 

urológa (muži).  

 Poznal zdravotné, psychické, 

etické a sociálne riziká 

predčasného sexuálneho života.  

 Vedel vysvetliť podstatu ochorenia 

AIDS a poznať možnosti 

prevencie.  

 

 

2.3 Civilizačné 

choroby 

 

1 
Námety na samostatné práce 

žiakov:  

 srdcovo-cievne 

(kardiovaskulárne) ochorenia 

vysoký krvný tlak (hypertenzia),  

 nádorové ochorenia  

 ochorenia tráviacej sústavy a 

metabolické poruchy  

 alergie a autoimunitné poruchy  

 ochorenia pohybového aparátu  

 nervové a psychické ochorenia.  

 

 

 Poznal príčiny civilizačných 

ochorení a možnosti prevencie.  

 Na príklade vedel vysvetliť 

súvislosť medzi civilizačným 

ochorením a životným štýlom 

človeka.  

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o vybraných civilizačných 

ochoreniach a možnosti ich 

prevencie.  

 

 

2.4 Sociálne 

patológie a rizikové 

správanie 

 

1 
Prierezová téma 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : 

 

Námety na samostatné práce 

žiakov:  

 závislosti – návykové látky 

(alkoholizmus, fajčenie, tvrdé 

drogy, gamblerstvo a i.)  

 prevencia a liečba závislostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať a 

prezentovať informácie s využitím 

IKT o problematike sociálnych 

patológií, ich dopade na zdravie a 

možnej prevencie.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

3. Základy poskytovania prvej pomoci (5 hod.) 

 

Základy 

poskytovania prvej 

pomoci 

 

5 

 

 Zástava srdca  

 Zástava dýchania  

 Bezvedomie  

 Stabilizovaná poloha  

 Zastavenie krvácania  

 Poranenia svalov a kostí  

 

Pojmy: prvá pomoc, linka tiesňového 

volania 112, protišokové opatrenia, 

stabilizovaná poloha, privolanie 

lekárskej pomoci (postup), typy 

obväzov, typy zlomenín, lekárnička, 

migréna, epileptický záchvat, 

poleptanie, popáleniny, záchvat pri 

cukrovke, otrava alkoholom, 

vdýchnutie drobných predmetov, 

požitie škodlivých látok, povrchové 

poranenia.  

 

 Vedel poskytnúť laickú 

zdravotnícku pomoc pri 

konkrétnych zraneniach a 

chorobných stavoch (teoreticky aj 

prakticky): zlomeniny, vykĺbenie 

kostí, zastavenie dychu, šok, 

zastavenie činnosti srdca, 

povrchové a hĺbkové poranenia 

kože...  

 Zdôvodnil presný postup pri 

poskytovaní prvej pomoci.  

 Poznal telefónne číslo tiesňového 

volania (112).  

 Poznal obsah domácej lekárničky a 

autolekárničky – povinná a 

odporúčaná výbava.  

 Poznal protišokové opatrenia.  

 Osvojil si základné spôsoby 

obväzovania rán (klasový, tlakový 

...)  

 Vedel uložiť osobu do 

stabilizovanej polohy.  

 

 

Poznámka: Jednotlivé témy 3. tematického celku je možné pri tvorbe tematických výchovno – 

vzdelávacích plánov zaradiť:  

1. po odučení tematického celku Orgánové sústavy človeka (tak ako je uvedené v ŠkVP),  

2. po odučení jednotlivých súvisiacich tém (napr. oporná a pohybová sústava – poranenia svalov a 

kostí, tráviaca sústava – životospráva a výživa, dýchacia sústava – umelé dýchanie a pod. )  

3. podľa konkrétnych podmienok a aktuálnych možností.  

Z hľadiska didaktických metód uprednostníme najmä pri 2. a 3. tematickom celku metódy 

projektového vyučovania.  

 

Stratégia vyučovania 

 
Tabuľka: Stratégia vyučovania 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Orgánové sústavy 

človeka 

(22 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom,  individuálna/skupinová 

práca 

Zdravý životný štýl 

(6hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom, , projektové 

vyučovanie 
individuálna/skupinová 

práca 

 

Základy 

poskytovania prvej 

pomoci 

(5 hod.) 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca 
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Informačnoreceptívna metóda – výklad; heuristická metóda – diskusia, problémové úlohy; 

reproduktívna metóda – diskusia. 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Chémia – enzýmy, hormóny, makroživiny, mikroživiny, stopové prvky, návykové látky 

Fyzika – princíp dýchania, vstrebávania, svalovej kontrakcie, prenosu nervového vzruchu 

Geografia –geografické rozšírenie ľudských rás 

Informatika– vyhodnocovanie samostatných prác, tabuľky, grafy; zber údajov. 

Cudzie jazyky – vyhľadávanie informácii z odbornej literatúry, na internete. 

Slovenský jazyk – správne a spisovné vyjadrovanie v ústnom i písomnom prejave. 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná literatúra 

Ušáková, K. a kol. Biológia pre gymnáziá 6. Bratislava: SPN. 

 

Učebné pomôcky: kabinetné zbierky, odborná literatúra, učebnice, výukové programy nadobudnuté 

v rámci projektu Moderná škola ITMS 26110130272. 
Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  
Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu: SEMINÁR Z BIOLÓGIE  
 

4 hodiny týždenne, 

spolu 120 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

I. Biológia ako veda (5hod.) 

Biológia ako veda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOZP  

 Úvod do biológie 

 Dejiny biológie 

 Prehľad biologických disciplín 

 Metódy biologického štúdia 

a výskumu 

 

Pojmy: Hippokrates, Aristoteles, 

Theofrastos, Plinius, Galena, Ibn Sína-

Avicenna, da Vinci, Vesalius, Harvey, 

Jessenius, Leeuwenhoek, Hook, 

Malpighi, Linné, Lamarck, Darwin, 

Schleiden, Schwann, Purkyně, 

Pasteur, Koch, Pavlov, Mendel, 

Morgan, Watson, Crick, Wilkins, 

Fleming, Calvin, Whoese; 

mikrobiológia, mykológia, botanika, 

zoológia, morfológia, anatómia, 

fyziológia, genetika, taxonómia, 

etológia, ekológia, paleontológia; 

pozorovanie, pokus, modelovanie, 

hypotézy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznal základy BOZP v učebni 

biológie a pri práci. 

 Definoval biológiu ako vedu 

 Poznal najdôležitejšie vedecké 

objavy v biológii a ich 

predstaviteľov. 

 Uviedol mená bádateľov, ktorí sa 

zaslúžili o vysvetlenie bunkovej 

teórie. 

 Uviedol význam K. Linného pre 

rozvoj biológie. 

 Porovnal názory J.B. Lamarcka a 

Ch. Darwina na evolúciu 

organizmov. 

 Uviedol, s menami ktorých vedcov 

je spojený vznik a rozvoj genetiky 

ako modernej biologickej vedy. 

 Vymenoval jednotlivé biologické 

disciplíny. 

 Porovnal predmet skúmania 

základných biologických vied a 

popísal ich náplň 

 Poznal a porovnať hlavné metódy 

biologického výskumu a štúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Prierezová téma  
Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti v biológii : Najdôležitejšie 

vedecké objavy v biológii a ich 

predstavitelia. 

 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať  

a prezentovať informácie s využitím 

IKT o zadaných vedeckých objavoch 

v biológii a ich predstaviteľoch. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

II. Biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav  (11  hod.) 

Biológia bunky a 

všeobecné vlastnosti 

živých sústav   

11  Všeobecné vlastnosti živých 

sústav  

 Chemické zloženie bunky 

 Bunková teória 

 Prokaryotická bunka 

 Eukaryotická bunka 

 Rozmnožovanie bunky 

 Bunkový cyklus 

 Diferenciácia buniek 

 Príjem a výdaj látok bunkou 

 

Pojmy: prokaryotická a eukaryotická 

bunka, rastlinná a ţivočíšna bunka, 

bunkové povrchy (cytoplazmatická 

membrána, bunková stena), 

cytoplazma, membránové štruktúry 

(jadro, mitochondrie, plastidy, 

vakuola, lyzozóm, Golgiho aparát, 

endoplazmatické retikulum),  

vláknité štruktúry bunky (cytoskelet, 

mitotický aparát, chromozómy, 

bičíky, brvy), ribozómy, neživé 

súčasti bunky;  

bunkový cyklus, interfáza, S-fáza, 

mitóza, zdvojenmie genetickej 

informácie, chromozóm, 

chromatida, centromera, 

diploidná/haploidná bunka, profáza, 

metafáza, anafáza, telofáza, deliace 

vretienko, mitotický aparát, meióza, 

gaméty;  

difúzia, osmóza, aktívny transport. 

Látkový a energetický 

metabolizmus, anabolizmus, 

katabolizmus, autotrofia, 

heterotrofia, energia, fotosyntéza, 

dýchanie, ATP, enzýmy, 

biokatalyzátory.  
 

 Vedel odlíšiť živé sústavy  

od neživých na základe 

charakteristických vlastností. 

 Vymenoval jednotlivé organizačné 

stupne živých sústav. 

 Vymenoval základné životné 

prejavy organizmov. 

 Poznal význam vody, sacharidov, 

tukov, bielkovín a nukleových 

kyselín pre bunku. 

 Vedel vysvetliť podstatu bunkovej 

teórie. 

 Na príklade bunky baktérie opísal 

stavbu prokaryotickej bunky. 

 Poznal všeobecnú štruktúru 

eukaryotickej bunky. 

 Poznal význam bunkových 

povrchov. 

 Pomocou obrázka vedel určiť 

vnútrobunkové štruktúry. 

 Vedel vymenovať membránové 

štruktúry a poznal ich význam pre 

bunku. 

 Vedel vymenovať vláknité štruktúry 

a poznal ich význam pre bunku. 

 Poznal rozdiely v stavbe 

prokaryotickej a eukaryotickej 

bunky. 

 Vedel odlíšiť rastlinnú a živočíšnu 

bunku. 

 Uviedol príklady na rôzne typy 

rastlinných a živočíšnych buniek, 

vysvetlil vzťah medzi tvarom  

a funkciou špecializovaných buniek. 

 Vysvetlil spôsoby rozmnožovania 

buniek (mitóza, meióza). 

 Vysvetlil pojem bunkový cyklus 

a poznal význam jeho jednotlivých 

fáz.  

 Vysvetlil mechanizmy príjmu 

a výdaja látok bunkou. 

 Vysvetlil rozdiel v priebehu 

osmotických javov v rastlinnej 

a živočíšnej bunke. 

 Vysvetlil princíp prenosu energie  

v bunke.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

III. Nebunkové a prokaryotické organizmy (3 hod.) 

Nebunkové 

a prokaryotické 

organizmy 

3  

 vírusy – charakteristika, 

rozdelenie, význam  

 baktérie – charakteristika, 

rozdelenie, význam  

 mikroorganizmy a človek  

 

Pojmy: virológia, bakteriológia, vírus, 

bakteriofág, vírusy človeka 

(onkovírusy, retrovírusy, HIV, AIDS), 

profylaxia, rezistencia, antibiotiká.  

 Vedel vysvetliť špecifickú stavbu  

vírusov, ich  spôsob života, 

rozmnožovanie, kritériá klasifikácie 

a najdôležitejšie  ochorenia 

spôsobené vírusmi. 

 Poznal rozdiely v stavbe vírusov 

a baktérií 

  Vysvetlil  stavbu, spôsob výživy, 

rozmnožovanie a klasifikáciu  

baktérií. 

 Vymenoval najrozšírenejšie druhy 

baktérií, ich význam v prírode a pre 

človeka a základné ochorenia, ktoré 

spôsobujú. 

 Poznal význam bakteriológie pre 

život a zdravie človeka. 

IV. Biológia rastlín (22 hod.) 

Rastlinné pletivá 

 

2  Delivé, trváce, krycie, vodivé, 

základné 

 

Pojmy: pravé/nepravé pletivá, 

meristémy, parenchým, prozenchým, 

kolenchým, sklerenchým, 

protomeristém, trichómy, hydatódy, 

korok, trachey, tracheidy, floém, 

xylém, leptocentrické, hadrocentrické, 

radiálne, kolaterálne, bikolaterálne, 

asimilačné, nektárie, mliečnice, 

mechanické, zásobné, vodné 

 Definoval rastlinné pletivá. 

 Rozlíšil delivé pletivá od trvácich, 

poznal ich rozdelenie, funkciu a 

význam v rastline. 

 Vymenoval základné typy pletív. 

 Charakterizoval krycie, vodivé a 

základné pletivá, vysvetliť ich 

funkciu a význam  v rastline. 

Rastlinné orgány 5 

 vegetatívne orgány (koreň, 

stonka, list)  

 reprodukčné orgány (kvet, plod, 

semeno)  

 

 

Pojmy: 
Vegetatívne orgány – radix (koreňové 

vlásky, rastový vrchol, koreňová 

čiapočka), alorízia, homorízia, 

pozdĺžny prierez, priečny prierez, 

metamorfózy,  caulom (kambium, 

cievny zväzok, lyková a drevná časť 

cievneho zväzku), pozdĺžny prierez, 

priečny prierez, matamorfózy,  

phylom (čepeľ, žilnatina, epiderma, 

kutikula, prieduch).  

Reprodukčné orgány – flos (kvetné 

obaly, tyčinka, nitka, peľnica, peľové 

zrnko, piestik, blizna, čnelka, 

semenník, vajíčko), súkvetia, kvatné 

diagramy, kvetné vzorce, semeno, 

fructus, diaspóry.  

 

 

 

 Opísal vonkajšiu a vnútornú stavbu 

vegetatívnych rastlinných orgánov. 

 Odlíšil vonkajšiu a vnútornú stavbu 

listu jednoklíčnolistových rastlín od 

dvojklíčnolistových. 

 Vysvetlil stavbu vajíčka a vznik 

semena borovicorastov 

(nahosemenných). 

  Vysvetlil stavbu vajíčka, vznik 

semena a plodu magnóliorastov 

(krytosemenných). 

 Rozlíšil základné typy súkvetí. 

 Rozlíšil základné typy  suchých a 

dužinatých plodov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IV. Biológia rastlín (22 hod.) 

Fyziológia rastlín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metabolizmus rastlín 

 Voda a život rastliny 

 Minerálna výživa 

 Rozmnožovanie rastlín 

 Rast a vývin rastlín 

 Činitele rastu 

 

 

Pojmy: asimilácia, disimilácia, výživa 

rastlín (fotoautotrofia, heterotrofia – 

parazitizmus, saprofytizmus, 

mixotrofia, symbióza).  

Fotosyntéza, chloroplast, asimilačné 

pigmenty (chlorofyl, karotenoidy), 

svetelná - fotochemická fáza, 

(chemická energia, ATP), syntetická 

fáza (glukóza, škrob).  

Dýchanie, respirácia, biologická 

oxidácia, cytoplazma, mitochondria, 

anaerobné dýchanie, kvasenie, 

aeróbne dýchanie, (medziprodukt, 

konečný produkt dýchania).  

Vodný režim, koreňové vlásky, cievne 

zväzky, asimilačný a transpiračný 

prúd, transpirácia, apoplasticky, 

symplasticky; 

nepohlavné – vegetatívne 

rozmnožovanie, bunkové delenie, 

rozpad stielky, tvorba spór, tvorba 

výtrusov, rozmnožovacie cibuľky, 

hľuzy, poplazy, pučanie; 

rodozmena, gametofyt, sporofyt, 

výtrusnice, kvet, plod, semeno, samčie 

a samičie pohlavné orgány - tyčinka a 

piestik, gaméty, vajcová bunka, 

spermatická bunka, opelenie, 

oplodnenie; 

Ontogenéza, klíčenie, rast, vývin, 

dormancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vysvetlil princíp rastlinného 

metabolizmu (anabolizmus, 

katabolizmus). 

 Vysvetlil funkciu enzýmov v 

metabolizme a princíp ich 

pôsobenia. 

 Charakterizoval spôsoby výživy 

rastlín a poukázať na základný 

rozdiel medzi nimi. 

 Konkretizoval význam,  vstupné 

látky  a konečné produkty 

fotosyntézy 

 Konkretizoval význam,  vstupné 

látky a konečné produkty dýchania.  

 Vysvetlil podstatu anaeróbneho a 

aeróbneho dýchania. 

 Vedel porovnať procesy 

fotosyntézy a dýchania. 

 Vysvetlil príjem, vedenie a výdaj 

vody rastlinou.  

 Poznal význam minerálnej výživy 

pre život rastlín. 

 Vysvetlil princíp a poznal spôsoby 

pohlavného a nepohlavného 

rozmnožovania. 

 Vysvetlil princíp rodozmeny v 

ontogenéze rastlín. 

 Vysvetlil podstatu rastových a 

vývinových procesov rastlín. 

 Vymenoval vonkajšie a vnútorné 

činitele ontogenézy. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

V. Systém a fylogenéza rastlín (12  hod.) 

Systém rastlín 

 

1  Taxonómia  

 Umelé systémy 

 Prirodzené systémy 

 Fylogenetické systémy 

 

Pojmy:  taxonomické jednotky (ríša, 

podríša, oddelenie, trieda, rad, čeľaď, 

rod, druh 

 Charakterizoval klasifikačné 

systémy rastlín. 

Nižšie rastliny 3 

 Červené riasy 

 Rôznobičíkaté riasy 

 Červenoočká 

 Kkryptomonády 

 Panciernatky 

 Zelené riasy 
 

Pojmy:  stielka – thallus: 

monádoidná, améboidná, kokálna, 

trichálna, sifonálna, sifonokládiová, 

pletivová;  izogamia, anizogamia, 

oogamia, rodozmena, pigmenty – 

chlorofyly a, b, c, d, fykoerytrín, 

fykocyanín, karotenoidy, fukoxantín 

  

 Poznal dôležité  systematické 

znaky, zákonitosti fylogenézy a 

základnú  charakteristiku rias ako 

typických predstaviteľov nižších 

rastlín. 

 Poznal typických zástupcov rias 

a ich význam v prírode a pre 

človeka. 

 

 

 

 

 

 

Vyššie rastliny 

 
8 

 Výtrusné cievnaté rastliny 

 Semenné rastliny 

 

Pojmy:  ryniorasty, machorasty, 

plavúňorasty, prasličkorasty 

a sladičorasty; kordaitorasty, 

borovicorasty – ginká, ihličnany, 

lyginodendrorasty, cykasorasty – 

cykasy, magnóliorasty – 

dvojklíčnolistové: magnóliové – 

magnóliovité, iskerníkovité, makovité, 

laknovité; hamamelové – pŕhľavovité, 

konopovité, bukovité, brezovité, 

lieskovité; klinčekové- klinčekovité, 

mrlíkovité, stavikrvovité; diléniové – 

čajovníkovité, fialkovité, kapustovité, 

prvosienkovité, lipovité, bavlníkovité, 

prýštecovité; ružové – ružovité, 

bôbovité, mrkvovité; astrové – 

ľuľkovité, hluchavkovité, astrovité;  

jednoklíčnolistové: ľaľiovité, 

amarylkovité, vstavačovité, 

lipnicovité, arekovité, kosatcovité 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznal dôležité systematické znaky, 

zákonitosti fylogenézy a základnú 

charakteristiku vyšších rastlín. 

 Vedel charakterizovať 

najvýznamnejšie oddelenia 

výtrusných cievnatých rastlín - 

ryniorasty, machorasty, 

plavúňorasty, prasličkorasty a 

sladičorasty z hľadiska stavby, 

fylogenézy, rozšírenia a významu 

pre človeka. 

 Poznal základnú charakteristiku 

najvýznamnejších oddelení 

nahosemenných rastlín - 

borovicorasty a cykasorasty z 

hľadiska stavby, rozšírenia a 

fylogenézy. Poznal hlavných 

zástupcov  a ich význam pre 

človeka. 

 Poznal základnú charakteristiku 

oddelenia krytosemenných rastlín – 

magnóliorastov z hľadiska 

habitusu, stavby a vývojových 

vzťahov. 

 Rozlíšil základné systematické 

znaky a poznal fylogenetické 

vzťahy jednoklíčnolistových a 

dvojklíčnolistových rastlín. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

V. Systém a fylogenéza rastlín (12  hod.) 

Vyššie rastliny 

 
8  

 Poznal hlavné rozdiely a vedel 

charakterizovať najvýznamnejšie 

čeľade dvojklíčnolistových rastlín, 

poznal ich typických zástupcov a 

význam pre človeka. 

 Poznal hlavné rozdiely a vedel 

charakterizovať najvýznamnejšie 

čeľade jednoklíčnolistových rastlín, 

poznal ich typických zástupcov a 

význam pre človeka. 

VI. Huby a lišajníky  (4 hod.) 

 

Huby  3  Všeobecná charakteristika húb 

 Systém húb 

 

Pojmy: slizovky, nádorovky, 

chytrídiomycéty, oomycéty, vlastné 

huby – zygomycetes, ascomycetes, 

basidiomycetes, myxoaméby, 

myxomonády, plazmódium, zoospóry, 

sporangiofory, sporangiá, oospóra, 

chitín, glukán, konídie, pučanie, 

anterídia, askogónia, askogénne hýfy, 

ascus, askospóry, mykotoxíny, 

bazídie, hymenofor, hyménium, 

bazídiospóry 

 Charakterizoval huby ako 

samostatnú ríšu organizmov. 

 Poznal špecifické znaky plesní a 

význam najdôležitejších zástupcov. 

 Vedel odlíšiť znaky vreckatých a 

bazídiových húb. Vymenoval 

najdôležitejších predstaviteľov a 

poznal ich význam pre človeka. 

 Vysvetlil spôsoby výživy húb, 

podstatu mykorízy a jej význam, 

ekologický význam reducentov 

(parazitické, saprofytické huby). 

 

Lišajníky  1  Lichenizované huby 

 Charakteristika 

 Stavba 

 Rozmnožovanie 

 Zástupcovia  

 

Pojmy: stielka – kôrovitá, lupeňovitá, 

kríčkovitá, slizovitá, mykobiont, 

fytobiont, fungicídny, cytostatikum 

 

 Poznal špecifické znaky lišajníkov, 

vysvetlil princíp lichenizmu a jeho 

význam. 

 Poznal význam lišajníkov ako 

bioindikátorov čistoty ovzdušia a 

priekopníkov života. 

VII. Prehľad systému živej prírody (7 hod.) 
 

Prehľad systému živej 

prírody 

7  jednobunkovce 

 rastliny 

 huby 

 živočíchy 

 Poznal význam triedenia 

organizmov. 

 Vedel zatriediť vybrané organizmy 

podľa charakteristických znakov do 

základných taxonomických 

kategórií. 

  VIII. Fylogenéza orgánov a sústav orgánov  živočíchov 45 hod. 

 

8.1 Organizácia tela 

jednobunkovcov  

a mnohobunkovcov 

 

1 
 Charakteristické znaky 

a vlastnosti živočíchov 

 

Pojmy: heterotrofia, konzument, tuky, 

glykogén, homeostáza, adaptácia, 

imunita, obranné mechanizmy 

 Porovnal organizáciu a stavbu tela 

jedno- a mnohobunkovcov.  

 Vymenoval najvýznamnejšie znaky 

a vlastnosti, ktorými sa živočíchy 

líšia od rastlín. 

 Vysvetlil čím je špecifický spôsob 

života a organizácia stavby tela 

jedno- a mnohobunkovcov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VIII. Fylogenéza orgánov a sústav orgánov  45  hod. 

 

 

8.2 Živočíšna bunka 

a tkanivá 

 

3 
 Stavba živočíšnej bunky 

 Tkanivá 

 Klasifikácia tkanív  

 

Pojmy: tvarová diferenciácia, 

špecializácia, organely, 

vysokošpecializované bunkové 

štruktúry, epitely, spojivá, myofibrily, 

neuróny, gliové bunky, vodivosť, 

dráždivosť 

 Charakterizoval ich životné funkcie 

v závislosti od spôsobu života a 

životného prostredia.  

 Vymenoval základné typy 

živočíšnych tkanív z hľadiska 

stavby a funkcie. 

 Vysvetlil funkciu spojivových 

tkanív. 

 Porovnal hladké a priečne 

pruhované svalstvo z hľadiska 

stavby a funkcie. 

 Uviedol, čo tvorí základ chrbtice 

stavovcov. 

8.3.1 Orgány, 

sústavy orgánov 

a ich funkcie 

 

 

8  Krycia sústava 

 Oporná sústava 

 Pohybová sústava a pohyb 

živočíchov 

 Fyziológia svalového pohybu 

 Tráviaca sústava 

 Príjem, spracovanie potravy 

 Spôsob výživy živočíchov 

 Fylogenéza tráviacej sústavy a jej 

modifikácie 

 Procesy trávenia v tráviacej 

sústave 

 Fylogenéza vylučovacej sústavy 

a jej modifikácie 

 Osmoregulácia 

 

Pojmy: fylogeneticky prispôsobený, 

geneticky predurčený, 

homologické/analogické orgány, 

pelikula, pokožka, ektoderma, 

kutikula, chitín, žľazy, obrvený epitel, 

pigment, zamša, podkožné väzivo, 

deriváty kože, ektoskelet, endoskelet, 

schránky, chitínová kutikula, ihlice, 

spongínové vlákna, pancier, kostra, 

aktívny pohyb, pasívny pohyb, 

panôžky, brvy, bičíky, kinéza, taxia, 

reaktívny pohyb, kožnosvalový vak, 

piadivý pohyb, segmenty, kontrakcia, 

mechanizmus kontrakcie kostrového 

svalu, svalová činnosť, svalová únava, 

makro/mikroživiny, difúzia, 

fagocytóza, cytopyge, cytostoma, 

enzýmy, mechanické/chemické 

trávenie, vnútrotelové/mimotelové 

trávenie, herbivora, omnivora, 

mimobunkové/vnútrobunkové 

trávenie, karnivora, časti tráviacej 

sústavy, trávenie, protonefrídie, 

metanefrídie, Malpighiho žľazy, 

nefrón, osmoregulačné mechanizmy. 

 Opísal stavbu, fylogenézu, typy  

orgánov -  krycej, opornej,  

pohybovej sústavy. 

 Poznal formy pohybu živočíchov. 

 Porovnal telový pokryv jedno-  

 a mnohobunkovcov. 

 Vymenoval funkcie telesného 

pokryvu (krycej sústavy) 

stavovcov. 

 Uviedol konkrétne príklady 

derivátov pokožky stavovcov. 

 Na konkrétnych príkladoch  

 vysvetlil rozdiel medzi vonkajšou  

 a vnútornou kostrou mnohobunk. 

 Opísal stavbu, fylogenézu, typy 

orgánov tráviacej a vylučovacej 

sústavy. Poznal ich význam a  

charakterizovať ich životné funkcie. 

 Na príklade vysvetlil pojem 

mimobunkové a vnútrobunkové 

trávenie. 

 Uviedol, v ktorej časti tráviacej 

sústavy stavovcov začína trávenie 

cukrov. 

 Vysvetlil, v ktorej časti tráviacej 

sústavy stavovcov začína trávenie 

bielkovín. 

 Vysvetlil význam prehĺtania 

kamienkov a piesku u vtákov. 

 Uviedol hlavný orgán vstrebávania 

stavovcov. 

 Vysvetlil, prečo majú bylinožravce 

zložitejšiu tráviacu sústavu ako 

mäsožravce. 

 Porovnal spôsob trávenia 

prežúvavcov a neprežúvavcov. 

 Konkretizoval význam žlče pri 

trávení. Porovnal typy vylučovacej 

sústavy, ktoré sa vyvinuli u živoč. 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

660 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VIII. Fylogenéza orgánov a sústav orgánov  45  hod. 

 

8.3.2 Orgány, 

sústavy orgánov 

a ich funkcie 

 

 

 

5 
 Fylogenéza dýchacej sústavy 

 Vonkajšie a vnútorné dýchanie 

 Telové tekutiny 

 Krv stavovcov – zloženie, funkcia 

 Hemokoagulácia 

 Krvné skupiny stavovcov 

 Fylogenéza obehovej sústavy 

 Stavba a činnosť obehovej 

sústavy 

 Cirkulácia krvi v cievach 

 

Pojmy: difúzia, špeciálne dýchacie 

orgány, priame, nepriame zásobovanie 

kyslíkom, dýchacie pigmenty, 

dýchanie celým povrchom tela, 

vzdušnice, žiabre, pľúcne vačky, 

pľúca, plynový mechúr, vzdušné 

kapiláry, vzdušné vaky, prehĺtanie 

vzduchu, alveola, regulácia dýchania, 

hlasové orgány, vydávanie zvukov, 

hydrolymfa, hemolymfa, krv, 

tkanivový mok, lymfa, krvná plazma, 

tormbocyty, erytrocyty, leukocyty, 

plazmatické bielkoviny, gama 

globulíny, fibrinogén, heparín, 

antigén, aglutinogén, aglutinín, 

izoaglutinácia, lymfatické uzliny, 

otvorená/zatvorená cievna sústava, 

veľký/malý krvný obeh, diastola, 

systola, chlopne, žil, tepny, vlásočnice  

 

 Opísal stavbu, fylogenézu, typy  

a charakterizoval životné funkcie 

orgánov dýchacej a obehovej 

sústavy. Poznal  zloženie,  typy  

a obeh telových tekutín. 

 Vysvetlil, čím sú charakteristické 

vzdušnice,  a pre ktorú skupinu 

živočíchov sú typické. 

 Vymenoval  typy dýchacích 

orgánov článkonožcov. 

 Vysvetlil, prečo sa obojživelníkom 

vyvinulo aj kožné dýchanie. 

 Uviedol, ktoré vodné stavovce 

dýchajú pľúcami. 

 Vysvetlil funkciu  vzdušných vakov 

vtákov. 

 Porovnal vonkajšie a vnútorné 

dýchanie cicavcov. 

 Vymenoval typy telových tekutín, 

typické pre jednotlivé skupiny 

živočíchov. 

 Vysvetlil rozdiel medzi krvou  

a tkanivovým mokom. 

 Vysvetlil rozdiel medzi lymfou  

a tkanivovým mokom stavovcov. 

 Vysvetlil rozdiel medzi otvorenou  

a uzavretou obehovou sústavou. 

 Vysvetlil, prečo má hmyz 

redukovanú obehovú sústavu. 

 Porovnal stavbu a  funkciu krvných 

teliesok. 

 Vysvetlil význam krvného farbiva 

stavovcov. 

 Vymenoval typy cievnej sústavy 

jednotlivých kmeňov stavovcov. 

 Vysvetlil funkciu miazgového - 

lymfatického obehu. 

 Poznal stavbu, činnosť srdca  

a krvný obeh stavovcov. 

 Vysvetlil funkciu chlopní v stavbe 

srdca stavovcov. 

 Vysvetlil, ktorá skupina živočíchov 

má srdce, v ktorom prúdi len 

odkysličená krv. 

 Porovnal krvný obeh stavovcov. 

 Uviedol, čo tvorí distribučný 

(rozvádzací) systém krvného obehu 

stavovcov. 

 Vysvetlil princíp krvného obehu 

rýb. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VIII. Fylogenéza orgánov a sústav orgánov  45  hod. 

 

 
8.3.3 Orgány, 

sústavy orgánov 

a ich funkcie 
 

 

1  Regulácia teploty tela živočíchov  

 

Pojmy: termoregulácia, ektotermia, 

endotermia, heterotermia, tepelný 

obal, tepelné jadro, 

fyzikálna/chemická termoregulácia, 

hibernanty, estivanty. 

 

 Charakterizoval procesy premeny 

látok a energie a  spôsoby 

termoregulácie živočíchov  

v závislosti od podmienok 

vonkajšieho prostredia. 

 Porovnal procesy anabolizmu  

a katabolizmu. 

 Uviedol, ako sa nazýva typ 

regulácie, ktorý zabezpečuje tvorbu  

tepla  v organizme. 

 Porovnal na konkrétnych 

príkladoch ektotermiu  

a endotermiu. 

 Vysvetlil podstatu fyzikálnej 

temoregulácie. 

 Porovnal fyzikálnu a chemickú 

termoreguláciu. 

 Uviedol príklady endotermných 

živočíchov. 

 Uviedol zástupcov živočíchov, 

ktorých zaraďujeme medzi zimné 

spáče - hibernanty. 

 

10 

 

  Riadiace sústavy a regulačné 

mechanizmy 

 Nervová regulácia 

 Stavba a funkcia neurónu 

 Fylogenéza a typy nervových 

sústav 

 Stavba a činnosť ústrednej 

nervovej sústavy 

 Cerebrum 

 Obvodová nervová sústava 

 Nižšia/vyššia nervová činnosť 

 Hormonálna regulácia 

 Hypotalamovo-hypofýzový 

komplex 

 Orgány zmyslového vnímania 

 Klasifikácia receptorov 

 Chemoreceptory 

 Mechanoreceptory 

 Rádioreceptory 

 Termoreceptory   

 

Pojmy: homeostáza, biorytmy, signál, 

neurit, dendrit, synapsia, mediátor, 

mozgový kmeň, miecha, predĺžená 

miecha, most, mozoček, stredný 

mozog, medzimozog, predný mozog, 

reflex, reflexný oblúk, inštinkt, pamäť, 

učenie, hormóny, endokrinné žľazy, 

autonómne funkcie, hypofýza, 

hypotalamus, štítna žľaza,  

 Vymenoval riadiace a regulačné 

sústavy živočíchov. Poznal  

fylogenézu, stavbu, typy a funkciu 

nervovej sústavy a zmyslových 

orgánov živočíchov. Vysvetlil  

princíp a význam ich činnosti. 

 Porovnal princíp činnosti 

základných regulačných systémov 

živočíchov. 

 Vymenoval regulačné sústavy 

živočíchov. 

 Vysvetlil princíp činnosti nervovej 

sústavy. 

 Vymenoval typy nervovej sústavy 

živočíchov, ktoré sa vyvinuli 

v procese fylogenézy. 

 Vysvetlil čo tvorí  rúrkovú nervovú 

sústavu stavovcov. 

 Vysvetlil princíp prenosu 

nervového vzruchu stavovcov. 

 Vymenoval časti mozgu stavovcov 

a charakterizoval ich funkcie. 

 Uviedol, ktorá časť mozgu 

stavovcov je fylogeneticky 

najstaršia. 

 Porovnal funkciu mozgového 

kmeňa a limbického systému 

stavovcov. 

 Na konkrétnom príklade vysvetlil 

pojem inštinkt. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VIII. Fylogenéza orgánov a sústav orgánov  45  hod. 

 

8.3.3 Orgány, 

sústavy orgánov 

a ich funkcie 
 

 

10 Pojmy: prištítne telieska, týmus, 

nadobličky, pankreas, pohlavné žľazy, 

adekvátne podnety, 

diaľkové/kontaktné receptory, 

hmatové telieska, bočná čiara, 

polohovorovnovážne – statokinetické 

orgány, statolity, statocysty, 

tympanálne orgány, Cortiho orgán, 

sietnica, smerové videnie, facetové 

oko, omatídiá, komorové oči, tyčinky, 

čapíky, vlastné rádioreceptory. 

 

 Vymenoval typy receptorov podľa 

charakteru podnetu. 

 Porovnal typ a stavbu očí medúzy, 

morských ulitníkov, hmyzu a 

hlavonožcov. 

 Poznal základné žľazy s vnútorným 

vylučovaním a účinok ich 

hormónov na  organizmus 

živočíchov.   

 Porovnal princíp činnosti žliaz 

s vnútorným a vonkajším 

vylučovaním. 

 Vysvetlil, čím je špecifická 

hormonálna sústava hmyzu. 

 Vysvetlil funkciu hypofýzy 

v látkovej regulácii stavovcov. 

 Vysvetlil funkciu pohlavných žliaz 

živočíchov.    

 

 

2 
 Obranné mechanizmy a imunita 

 Fagocytóza 

 Špecifické imunitné reakcie  

 

Pojmy: tretí regulačný systém 

normálnej funkcie organizmov, 

integrita, nešpecifické/špecifické 

obranné mechanizmy, I.I. 

Mečnikov, P. Ehrlich, r. 1908, 

interferón, T – lymfocyty, B – 

lymfocyty, bunková/protilátková 

imunita, týmus, lymfoblasty, 

pamäťové bunky, prvotná/druhotná 

imunitná odpoveď, protilátky, 

aktívna/pasívna imunizácia,  

dedičná druhová vrodená imunita, 

RES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vysvetlil význam obranných 

regulačných mechanizmov  

a imunity  pri zabezpečovaní 

homeostázy a obrane organizmu 

pred nepriaznivými vplyvmi 

prostredia. 

 Vysvetlil, čo patrí medzi prirodzené 

morfologické a fyziologické 

obranné mechanizmy organizmu. 

 Porovnal špecifické a nešpecifické 

obranné mechanizmy. 

 Porovnal funkciu T a B lymfocytov 

v obranných mechanizmoch. 

 Vysvetlil akú funkciu má 

retikuloendotelový systém 

v obranných mechanizmoch 

živočíchov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VIII. Fylogenéza orgánov a sústav orgánov  45  hod. 
 

 
8.3.4 Orgány, 

sústavy orgánov 

a ich funkcie 
 

 

 

5 
 Rozmnožovanie a ontogenéza 

živočíchov 

 Pohlavné a nepohlavné 

rozmnožovanie 

 Vývin pohlavných buniek 

a oplodnenie 

 Embryogenéza 

 

Pojmy: ontogenéza, embryonálny 

vývin, postembryonálny vývin, 

delenie – priečne, pozdĺžne, pučanie, 

izogaméty, aminogaméty, zygota, 

konjugácia, sexualita, kopulácia, 

vonkajšie/vnútorné oplodnenie, 

gonochorizmus, hermafroditizmus, 

sexuálny dimorfizmus, partenogenéza, 

spermie, spermatozoidy, testosterón, 

vaječníky, vajíčko, párenie, 

vajcorodosť, živorodosť, 

vajcoživorodosť, embryogenéza, 

špecializácia, brázdenie, morula, 

blastula, blastocél, gastrula, zárodočné 

vrstvy, vývinové stupne, célom, 

prvoústovce, druhoústovce. 

 

 Poznal spôsoby rozmnožovania 

mnohobunkových organizmov  

a zákonitosti ich embryonálneho  

a postembryonálenho vývinu. 

 Vysvetlil principiálny rozdiel medzi  

pohlavným a nepohlavným 

rozmnožovaním živočíchov.  

 Uviedol príklady sekundárnych 

pohlavných znakov v živočíšnej 

ríši. 

 Na príklade vysvetlil pojem 

partenogenéza. 

 Na konkrétnom príklade vysvetlil 

rozdiel medzi vnútorným  

a vonkajším oplodnením. 

 Vysvetlil rozdiel medzi vajíčkom 

vtákov a cicavcov. 

 Vymenoval procesy, ktoré 

prebiehajú počas zárodočného 

vývinu živočíchov. 

 Uviedol štádiá, ktorými prechádza 

vajíčko počas rýhovania. 

 Vysvetlil podstatný rozdiel medzi 

embryonálnym  

a postembryonálnym vývinom. 

 Nakreslil a popísal vznik ekto, endo 

a mezodermu. 

 Konkretizoval, ktoré orgánové 

sústavy a orgány vznikajú z ekto, 

endo a mezodermu. 

 Vysvetlil vývinové odlišnosti  

medzi  prvoústovcami  

a druhoústovcami. 

 Na konkrétnom príklade 

demonštroval rozdiely v stavbe  

a organizácii tela prvoústovcov  

a druhoústovcov. 

 

 10 Prierezová téma 

Tvorba projektu a prezentačné  

zručnosti v biológii : 

Orgány, sústavy orgánov a ich funkcie 

 

 Vedel vyhľadať, spracovať a  

prezentovať informácie s využitím  

IKT o problematike fylogenézy 

orgánov a orgánových sústav 

živočíchov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

IX. Etológia (5 hod.) 

 

Etológia  

 

5 
  Etológia  

 Vrodené správanie 

 Naučené správanie 

 

 

Pojmy: fyziologický výskumný smer, 

behaviorizmus, K. Lorenz, N. 

Tinbergen, K. von Frisch, r. 1973, 

endogénne/exogénne podnety, typy 

správania, naznačené/náhradné 

správanie, potravové, ochranné,  

sexuálne, materské správanie, 

orientácia, komunikácia, teritorialita, 

sociálne správanie - skupinové, hra, 

biologické rytmy, generalizácia, 

ritualizované formy správania, 

predsvadobné aktivity. 

 

 Vysvetlil základné etologické 

pojmy. 

 Charakterizoval vybrané funkčné 

druhy správania živočíchov 

(potravové, ochranné,  sexuálne, 

materské správanie, orientácia, 

komunikácia, teritorialita, sociálne 

správanie - skupinové, hra). 

 Porovnal jednotlivé druhy 

vrodeného správania živočíchov a 

demonštroval ich na príkladoch. 

 Na konkrétnom príklade 

demonštroval formy naučeného 

správania. 

 Porovnal exogénne a endogénne 

biorytmy. 

 Vysvetlil ako spolu súvisia rôzne 

typy  vrodených a naučených 

prejavov správania.  

X. Praktické cvičenia (6 hod.) - realizované v odbornej učebni biológie 

Stavba a organizácia 

jednobunkového 

organizmu 

2  Stavba jednobunkového 

organizmu – bunka.  

 Poznal zásady bezpečnej práce 

v biologickom laboratóriu. 

 Vedel správne používať bežné 

laboratórne pomôcky (mikroskop, 

preparačná súprava, laboratórne 

sklo). 

 Vedel používať návod pri príprave 

a realizácii biologických 

pozorovaní a pokusov. 

 Vedel vypracovať protokol  

o pozorovaní a pokuse. 

 Zakreslil, pomenoval a opísal 

pozorované biologické objekty. 

 Vedel porovnávať pozorované 

javy, určovať spoločné a odlišné 

znaky. 

 Vedel vyhľadať obrázky a 

animácie biologických javov a 

procesov na internete. 

 Vedel zaznamenať, spracovať a 

vyhodnotiť údaje získané pri 

pozorovaniach a pokusoch (napr. 

formou tabuliek, grafu). 

  Analyzoval získané výsledky. 

 Vyvodil závery. 

 Vedel komunikovať, 

spolupracovať v tíme pri riešení 

úloh. 

 Prezentoval výsledky práce ústnou 

aj písomnou formou. 

Stavba a organizácia 

mnohobunkového 

organizmu 

3  Stavba mnohobunkového 

organizmu – 

bunky/tkanivá/orgány/sústavy 

orgánov. 

Etológia  1  Na základe práce s literatúrou 

(premietaním filmov) vedieť na 

príkladoch vysvetliť jednotlivé 

formy správania živočíchov. 
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Poznámka: Jednotlivé témy VII. A X. tematického celku je možné vo výchovno – vzdelávacom 

procese zaradiť:  

1. po odučení súvisiacich tematických celkov  

2. po odučení jednotlivých súvisiacich tém  

3. podľa konkrétnych podmienok a aktuálnych možností.  

Z hľadiska didaktických metód uprednostníme metódy projektového vyučovania.  

 

Tabuľka: Stratégia vyučovania 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Biológia ako veda diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca, projekt 

zameraný na 

významné osobnosti 

biológie 

Biológia bunky 

a všeobecné 

vlastnosti živých 

sústav 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca, 

 

Nebunkové 

a prokaryotické 

organizmy 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna/skupinová 

práca, referáty 

o patogénnych 

organizmoch 

Biológia rastlín diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

projektové vyučovanie, práca s odbornou 

literatúrou a internetom, 
individuálna/skupinová 

práca, prezentácia 

Systém 

a fylogenéza rastlín 

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

vytváranie herbárových položiek a ich 

význam, poznávanie prírodnín a živých 

organizmov, práca s internetom a odbornou 

literatúrou 

individuálna/práca 

v skupine, referáty- 

domáca úloha, 

pozorovanie v teréne, 

vychádzky do okolia 

Huby a lišajníky výklad, diskusia, 

problémové 

úlohy 

 

praktická činnosť v odbornej učebni- práca 

s natívnym a trvalým preparátom, práca 

s odbornou literatúrou 

individuálna/práca vo 

dvojiciach, 

pozorovanie 

Prehľad systému 

živej prírody 

pojmové 

mapovanie, 

výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom individuálna práca, 

práca v skupine 

Fylogenéza 

orgánov a sústav 

orgánov   

diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

projektové vyučovanie, práca s odbornou 

literatúrou a internetom 

individuálna práca, 

práca v skupine 

Etológia diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a didaktickými 

pomôckami 

individuálna práca, 

práca v skupine 

Praktické cvičenia diskusia, výklad, 

problémové 

úlohy 

práca s literatúrou a internetom, projektové 

vyučovanie, práca v odbornej učebni 

biológie 

individuálna/skupinová 

práca 

 

Informačnoreceptívna metóda – výklad; heuristická metóda – diskusia, problémové úlohy; 

reproduktívna metóda – diskusia. 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Chémia – enzýmy, hormóny, makroživiny, mikroživiny 

Biochémia – fotosyntéza, dýchanie, nukleové kyseliny 

Fyzika – princíp dýchania, vstrebávania, svalovej kontrakcie, prenosu nervového vzruchu 

Matematika – zaznamenanie, spracovanie a vyhodnotenie údajov získaných pri pozorovaniach  

a pokusoch (napr. formou tabuliek, grafu) 

Geografia –geografické rozšírenie fauny a flóry 

Informatika– vyhodnocovanie samostatných prác, tabuľky, grafy; zber údajov. 

Cudzie jazyky – vyhľadávanie informácii z odbornej literatúry, na internete. 

Slovenský jazyk – správne a spisovné vyjadrovanie v ústnom i písomnom prejave. 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná literatúra 

Ušáková, K. a kol. Biológia pre gymnáziá 1, 2, 3, 4, 6. Bratislava: SPN. 

 

Učebné pomôcky: kabinetné zbierky, odborná literatúra, učebnice, výukové programy nadobudnuté 

v rámci projektu Moderná škola ITMS 26110130272. 
Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  
Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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Názov predmetu DEJEPIS 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 
 

      Dejepis spolu s geografiou a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť 

spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi 

v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu 

humanizácie žiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  

demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým 

procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta 

a ľudskej spoločnosti. 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej 

osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 

skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. 

Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, 

dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj 

slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 

19. a 20. storočia, v  ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov 

i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako 

súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom 

a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností,  ľudí, rôznych 

diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály 

demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej 

civilizácie.  

 

Ciele predmetu  

 
 Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu štúdijných 

predmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí 

v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom: 

 poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) 

so vždy konečnými a jednostrannými interpretáciami 

 poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu 

 poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych 

(mnohostranných) školských historických prameňov, ktoré považujeme za základný 

prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť dejinám, preto aj za integrálnu súčasť 

didaktického systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu 

 rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností  klásť si v aktívnej činnosti 

kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy 

a problémy 

 rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp 

fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti 

 závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov 

v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom 

frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne 

učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na 
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základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi 

v kooperatívnom učení 

 

Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)  

 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia 

s riešením základných operácií  

 s historickým časom 

 zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej postupnosti 

 zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov 

 rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií 

 identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja 

 používať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie 

v minulosti 

 s historickým priestorom 

 rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými 

javmi a procesmi 

 vystihnúť základné vývinové chrakteristiky miestnych, regionálnych, národných, 

globálnych historických javov a procesov a prepojenosť medzi nimi 

 chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej 

organizácie a kultúry 

 chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym životom 

 chápať úlohu osobností v dejinách 

 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi  

 vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces 

 charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov 

 určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov 

 vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, 

civilizácií, kultúr 

 objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií 

v jednotlivých krajinách, oblastiach a regiónoch 

 charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, 

politické a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

 určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí života 

spoločnosti a človeka, predovšetkým mytológiu, náboženstvo, vedy, umenie, 

každodenný život  

 

Žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných 

postupoch pri analýze školských historických písomných, obrazových, grafických 

a hmotných prameňov-stopách po minulosti: 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania 

 pri analyzovaní štruktúry problému 

 pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok 

 pri vyjadrovaní toho, čo už vieme a čo ešte musíme odhaliť 

 pri myslení v alternatívach 

 pri vytvorení plánu skúmania 

 pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania 

 pri vytváraní záznamu zo skúmania 

 

- pri vyhľadávaní  relevantných informácií 

 z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov 

kombinovaných 
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 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, 

časopisov, webových stránok 

 z odbornej, populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie 

- pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

 pri vyberaní informácií 

 pri organizovaní informácií 

 pri  porovnávaní informácií 

 pri rozlišovaní informácií 

 pri  zaraďovaní informácií 

 pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

- pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 pri zoradení výsledkov 

 pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

 pri určovaní podstatného, kľúčového 

 pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

 pri vyhodnocovaní správnosti postupu 

 pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio) 

 Uvedený komplex štúdijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 

konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v 

podobe systematizovaného výkonového štandardu. 

 

Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním dejepisu 

Poznávacia 

(kognitívna) 
Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne 

operácie. 

Tvoriť, prijať a 

spracovať 

informácie. 

Akceptovať skupinové 

rozhodnutia. 
Regulovať svoje správanie. 

Formulovať a riešiť 

problémy, používať 

stratégie riešenia. 

Vyhľadávať 

informácie. 
Kooperovať v skupine. 

Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické 

myslenie. 

Formulovať svoj 

názor a 

argumentovať. 

Tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a iných. 

 

Nájsť si vlastný štýl 

učenia  a vedieť sa 

učiť v skupine. 

 Diskutovať a viesť diskusiu o 

odbornom probléme. 
 

Myslieť tvorivo a 

uplatniť jeho 

výsledky 

   

 

Pokyny hodnotenia 

V každom tematickom celku je započítaná dotácia hodín na upevňovanie učiva a v triede 

s rozšírenou hodinovou dotáciou aj na doplnenie učiva formou premietnutia dokumentačného 

materiálu. 

Pri hodnotení sa používajú  kritériá a klasifikácia uvedené v tomto školskom vzdelávacom 

programe. Hodnotenie sa realizuje v súlade s Metodickým pokynom 4.8/2009-R zo 14. mája 

2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu 10/2009-R 

z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11/2009-R z 25.augusta 2009. 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  
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Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná literatúra 

 Bartl J.,Kamenický M.,Valachovič P., : Dejepis pre 1. ročník gymnázií ,SPN Bratislava 2000 

 Bartl J, Kačírek Ľ, Otčenáš M. :Dejepis pre 2. ročník gymnázií, národné dejiny, SPN Bratislava 

2002 

 Kamenický M, Kodajová D, Tonková M. : Dejepis pre2. ročník gymnázií, svetové dejiny, SPN 

Bratislava 2003 

 Bartlová A,Letz R. : Dejepis pre 3.ročník gymnázií,národné dejiny SPN Bratislava 2005 

 Kodajová D, Tonková M. : Dejepis pre 3. ročník gymnázií, svetové dejiny, SPN Bratislava 2006 

Škvarna D. a spol. : Lexikón svetových dejín, SPN Bratislava 1997 

Škvarna D. a spol. : Lexikón slovenských dejín, SPN Bratislava 1997 

 

Didaktická technika 

DVD prehrávač 

Videorekordér 

Kotúčová premietačka Meoclub 16 

Tabuľa 

PC 

 

Ďalšie zdroje a pomôcky 

Internet 

Knižnica 

Tlač – obrázky 

Zošity 

Rôzne materiály z metodických príručiek. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Matematika a práca s informáciami - informatika 

- e-maily, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet, využívanie programu 

Word pri tvorbe textov 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

- najstaršie literárne pamiatky, odraz napoleónskych vojen v literatúre, 

Zdravie a pohyb – telesná výchova 

- význam športu pre zdravie- kalokagatia 

Človek a spoločnosť – geografia 

- typy krajín, prírodné podmienky krajín Blízkeho východu , Európska Únia 

Človek a hodnoty – etická výchova / náboženská výchova 

- slávne historické osobnosti a ich vplyv na jedinca a spoločnosť 

Umenie a kultúra 

- slovesné, výtvarné umenie a architektúra v historických obdobiach –antika, stredovek, novovek 

a súčasnosť  

Človek a príroda – fyzika, chémia, biológia 

- vynálezy, objavy a ich prínos v dejinnom vývoji ľudskej spoločnosti 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : DEJEPIS 

2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

3 hodiny týždenne, spolu 99 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Z regiónu do minulosti 

Čas a priestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pamäť 

tradícia 

kultúra 

dedičstvo 

UNESCO 

chronológia 

synchrón 

asynchrón 

periodizácia 

 

 

Žiak : 

-správne identifikoval stopy 

minulosti  vo svojom okolí 

 

-rozpoznal národnú a kult. 

rôznorodosť regiónu 

-používal  periodické 

medzníky 

-zostavil časovú priamku 

 

Historikova dielňa 

Osobitosti 

historického  

poznávania 

Historické 

pramene 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

heuristika 

hist.kritika 

hist.prameň 

pom.vedy 

historické 

 

Žiak : 

-poznal kroky práce hist. 

-poznal druhy hist. Prameňov 

-rozlíšil a roztriedil hp. 

 

 

 

Fenomény antického sveta 

Odkaz antiky 

Antický človek 

Kresťanstvo 

 

 

17 

5 

demokracia 

republika 

vzdelanosť 

kultúra 

kalokagatia 

kresťanstvo-zrod 

triumvirát 

faraón 

 

Žiak : 

-spoznal základné charak- 

teristiky podmienok vzniku 

orient.ant.štátov 

-vysvetlil vznik a znaky 

demokracie v ant. Grécku 

-vysvetlil príčiny a dôsledky 

gr. kolonizácie 

-porovnal antickú a súčas. 

demokraciu 

-spoznal  kultúrny odkaz 

antického sveta 

-spoznal kultúrne a 

náboženské predstavy Egypta, 

Indie, Číny a Mezopotámie 

-opísal prechod od kráľov. 

k republikánskemu Rímu 

-špecifikoval podmienky 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   

vzniku kresťanstva v cis. 

Ríme 

-zhodnotil význam 

kalokagatie 

pre súčasnosť 

-zhodnotil výdobytky orient. 

štátov a ich použitie v súč. 

Fenomény stredovekého sveta 

Feudalizmus 

 

Stredoveký 

 človek 

 

Kultúra stredoveku 

 

 

7 

5 

feudum 

monarchia 

stavy 

svetská moc 

cirkevná moc 

hrad 

mesto 

dedina 

kláštor 

islam a kresťanstvo 

kultúra a 

vzdelanosť európskeho 

západu a východu 

križiaci 

 

Žiak : 

-identifikoval sociálnu struk-  

túru raného a vrcholného  

stredoveku  

-nakreslil graf lénnych  

vzťahov  

-rozlíšil pojem vazal,  

poddaný  

-uviedol príčiny konfliktu  

cirkevnej a svetskej moci  

-odhalil vzťahy medzi  

mestom a dedinou v stredo-  

veku  

-vymenoval špecifické znaky  

 

 

pojem privilégium  

-vystihol spoločné a  

rozdielne znaky kresťanstva  

a islamu  

-uviedol dôsledky Veľkej  

schizmy  

-vysvetlil pojem reconquista  

-porovnal postavenie panov-  

níka západnej Európy a  

Byzantskou ríšou 

Fenomény stredovekého sveta 

Feudalizmus 

 

Stredoveký 

 človek 

 

Kultúra stredoveku 

 

Islamský svet 

8 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

feudum 

monarchia 

stavy 

svetská moc 

cirkevná moc 

hrad 

mesto 

dedina 

kláštor 

islam a kresťanstvo 

kultúra a 

Žiak : 

-identifikoval sociálnu struk-  

túru raného a vrcholného  

stredoveku  

-nakreslil graf lénnych  

vzťahov  

-rozlíšil pojem vazal,  

poddaný  

-uviedol príčiny konfliktu  

cirkevnej a svetskej moci  

-odhalil vzťahy medzi  
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Názov 

tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  vzdelanosť európskeho 

západu a východu 

križiaci 

 

mestom a dedinou v stredo-  

veku  

-vymenoval špecifické znaky  

pojem privilégium  

-vystihol spoločné a  

rozdielne znaky kresťanstva a 

islamu  

-uviedol dôsledky Veľkej  

schizmy  

-vysvetlil pojem reconquista  

-porovnal postavenie panov-  

níka západnej Európy a  

Byzantskou ríšou 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

Samova ríša  

Veľká Morava  

  

Život našich 

predkov 

8 

 

kontinuita osídlenia kmeňové 

zväzy 

byzantská misia  

hradisko 

avarský sused  

 

 

Žiak :  

-vie vymenovať najstaršie  

národy v Karpatskej kotline  

-vie vymedziť pravlasť  

Slovanov a ich migračné  

smery  

-charakterizoval súžitie  

s Avarmi  

vie vybrať informácie  

z Fredegarovej kroniky o  

Samovej ríši  

-opísal život na slovanskom  

hradisku  

-vie vysvetliť okolnosti  

vzniku Veľkej Moravy  

-odhalil príčiny napätia  

medzi Mojmírom-Pribinom,  

Rastislavom-Svätoplukom  

-charakterizoval vzťah  

V.Morava- Franská ríša  

-opísal pôsobenie Konštantína 

a Metoda na a Metoda na V. 

Morave  

-analyzoval list Rastislava  

Michalovi III.  

-analyzoval pramene a odhalil 

príčinu sporov o slovan. 

Liturgiu 

Uhorské kráľovstvo 

Formovanie Uh. 

kráľovstva  

 

 Slováci v Uhorsku  

 

 

 

panovník  

dynastia  

tatársky vpád  

začlenenie Slovenska do  

Žiak : 

-opísal proces formovania  

Uhorského kráľovstva  

-pozná proces začlenenia  
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Názov 

tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spôsob fungovania 

a  

organizácie štátu  

 Uhorsko vo 

vzťahu k českému 

a poľskému  

kráľovstvu  

 

Vzdelanosť  

kultúra  

uhorského 

stredoveku 

 

8 

 

6 

 

 

Uhorska  

slovenská etnická identita 

etnický obraz Uhorska  

župa  

cirkevná správa  

mestské privilégiá 

kolonizácia  

baníctvo  

magnáti  

poddaní  

nevoľníci  

dynastická politika 

 Višegrád  

husiti  

bratríci 

 Slovenska gotická cesta 

humanizmus  

renesancia  

 

Slovenska do Uhorska  

-analyzoval Ponaučenia  

kráľa Štefana synovi  

Imrichovi  

-pozná výh.a nev. mnoho-  

národnostného Uhorska 

analyzoval a zhodnotil 

význam Zlatej buly OndrejaII  

-analyzoval Pro Slavis  

-uviedol dôsledky tatárskeho  

vpádu  

-analyzoval privilégiá str.  

miest  

-rozlíšil pojmy poddaný-  

nevoľník  

-vysvetlil vznik nevoľníctva  

v Uhorsku  

-zostavil trasu po slov.got.  

ceste  

-zostavil obr.materiál o slov.  

gotickej ceste  

-uviedol dôsledky husit.  

vpádu  

-identifikoval sociálnu struk-  

túru uhorského kráľovstva  

-opísal postavenie uhor.  

magnátov  

-zhodnotil kultúrny rozvoj  

za vlády Mateja Korvína 

Fenomény novovekého sveta 

Novoveké 

myslenie  

Kultúra 

novoveku 

 

 

 

 

 

 Novoveký človek  

 

 

 

 

Premeny 

novovekého  

štátu  

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

knihtlač  

 

reformácia protireformácia 

 

osvietenstvo  

 

mešťan  podnikateľ 

absolutizmus  

 

parlamentarizmus  

 

 

 

revolúcie  

 

 

deklarácia nezávislosti USA  

Žiak : 

-zhodnotil význam kníhtlače  

pre novovekého a súčasného  

človeka  

-uviedol pozitíva a negatíva  

slobodného šírenia myšlie-  

nok  

-porovnal možnosti slobody  

prejavu v stredoveku a novo-  

veku  

-vysvetlil pojmy humanizmus  

a renesancia  

-spoznal osobnosti human.  

a renesancie  

-vytvoril mentálnu mapu  

humanizmu a renesancie  

-vysvetlil príčiny a dôsledky  

reformácie  
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Názov 

tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vláda z vôle 

občana  

 

 

 Revolúcia bez 

mantinelov 

 

 

 

 

 

 

 

Revolúcie v 

Anglicku  

Nizozemsku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

republika 

 

 

 jakobínsky teror 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrušenie poddanstva 

Námedzné vzťahy v 

poľnohospodárstve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ukázal na mape smery  

šírenia reformácie v Európe  

-charakterizoval činnosť  

jezuitov  

-pochopil zmenu vnímania  

človeka osvietenstva a stredoveku 

- pochopil prepojenie osviet. 

a reformy spoločnosti 

- sformuloval krátky životopis 

mešťana-majiteľa a 

manufaktúry 

-pochopil význam vrstvy  

mešťanov v spoločnosti  

-vytvoril porovnávaciu 

tabuľku  

znakov absolutizmu a  

parlamentarizmu  

-pochopil príčiny napätia  

medzi panovníkom a meštian  

skym stavom  

-analyzoval Habeas corpus  

act a Bill of rights  

-aplikoval poznatky o ľud.  

právach analýzou Deklarácie  

nezávislosti USA  

-identfikoval vzťah medzi  

Deklaráciou práv obč. A člov.  

a Deklaráciou nezávis. USA  

-definoval základné pojmy  

franc. revolúcie  

-analýzou dokumentov  

poukázal na klady a  

zápory fr. revolúcie  

-pochopil priebeh a význam 

revolúcie v Nizozemsku 

Európska expanzia 

1492 – 1914 

 

Objavitelia, 

dobyvatelia 

  

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

hľadanie cesty do 

Indie, 

 

cesta okolo sveta, 

 

 

 

 

 

Žiak: 

- opísal predpoklady a príčiny 

rozmachu 

zemepisných objavov v 15. 

storočí, 

- zostavil chronologickú 

tabuľku objavných 

plavieb, 
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Názov 

tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Aztékovia 

 

Inkovia 

5 koloniálne ríše, 

 

kolonizátor, 

 

zámorský obchod 

 

 

- identifikoval trasy 

putovania, 

najvýznamnejších 

moreplavcov, 

- zhodnotil pozitívne a 

negatívne stránky 

výsledkov zámorských  

objavov, 

- pochopil okolnosti vzniku 

koloniálnych ríší, 

- charakterizoval význam 

kolónií, 

- posúdil (porovnal) vzťah 

objaviteľov 

(dobyvateľov) s objavenými, 

- rozpoznal (objasnil) na 

vybraných 

príkladoch vzťah 

kolonizátorov 

a kolonizovaných, 

- oboznámil sa s konkrétnymi 

prejavmi 

netolerantnosti a odporu v 

kontexte 

koloniálnej expanzie, 

- uviedol kľúčové európske 

mocnosti 

a osobnosti, ktoré sa zaslúžili 

o zámorské objavy, 

- identifikoval pomocou mapy 

objavené 

a dobývané územia, 

- pochopil nevyhnutnosť 

tolerantného 

rešpektovania iných kultúr, 

iných národov, 

iného spôsobu správania sa, 

- vysvetlil okolnosti vzniku 

svetového trhu a svetového 

obchodu, 

- vysvetlil na konkrétnych 

príkladoch 

zmenu životného štýlu pod 

vplyvom 

európskej expanzie 

 

Zvýraznené témy platia pre triedu s rozšírenou výučbou dejepisu  
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : DEJEPIS         

2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Európska expanzia 1492 – 1914 

Kolónie, 

impérium 

 

 

 

 

Objavitelia a 

objavení 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

europeizácia, 

 

delenie sveta, 

 

stret kultúr, 

 

rasizmus 

 

 

 

 

 

 

Žiaci: 

- opísali rozdelenie kolónií 

európskych 

veľmocí na začiatku 

novoveku, 

- porovnali  rozdelenie kolónií 

európskymi 

veľmocami na konci 19. 

storočia a na 

začiatku 20. storočia, 

- zdôvodnili záujem o nové 

územné 

prerozdelenie sveta v závere 

19. a na 

začiatku 20. storočia 

Habsburská monarchia v novoveku 

 

Koniec 

stredovekého 

Uhorska 

 

 

 

 

 

 

 

Turci v Uhorsku 

 

 

 

 

Človek 

osvietenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moháč, 

Habsburgovci, 

stavovský odboj 

( František II. 

Rákoci ) 

reformácia, 

protireformácia, 

satumársky mier 

rozdelenie 

Uhorska 

 

 

Slovensko na 

hranici 

Osmanskej ríše 

 

 

 

 

Osvietenský 

absolutizmus, 

jezuitský a 

tereziánsky 

školský systém, 

Žiaci: 

- na jednom príklade uviedli 

príčiny a 

dôsledky protihabsburských 

povstaní, 

- porovnali  proces reformácie 

a 

protireformácie v Uhorsku s 

kontextom 

Európy, 

- analýzou Satumarského 

mieru 

zhodnotili jeho význam pre 

uhorskú 

šľachtu a Habsburgovcov, 

 

 

Žiaci: 

- uviedli  politické, 

hospodárske a sociálne 

zmeny po nástupe 

Habsburgovcov na 

uhorský trón, 

- identifikovali dôležité 

medzníky vojen s Turkami, 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Habsburgovci v 

európskej politike 

 

 

6 koniec 

nevoľníctva, 

náboženská 

tolerancia 

 

 

súperenie o 

hegemóniu s 

Francúzskom, 

vznik prusko – 

rakúskeho 

súperenia 

- zakreslili do obrysovej mapy 

nové 

územné členenie Uhorska, 

- uviedli dôsledky tureckej 

prítomnosti v 

Uhorsku, 

 

Žiaci: 

- porovnali osvietenský 

absolutizmus a 

absolutizmus, 

- uviedli najvýznamnejšie 

reformy Márie 

Terézie a Jozefa II., 

- zhodnotili význam povinnej 

školskej 

dochádzky, 

- zhodnotili život roľníka po 

zrušení 

nevoľníctva v Uhorsku, 

Žiaci: 

- uviedli príčiny súperenia 

Habsburgovcov o 

hegemóniu v Európe. 

Zrod modernej doby a nacionalizmus 

 

Stabilita vs. 

zmena 

 

 

 

 

6 

 

 

cisárstvo, 

Napoleonove výboje, 

Reštaurácia pomerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viedenskýkongres 

Svätá aliancia 

 

Žiaci: 

- opísali okolnosti vzniku 1. 

Francúzskeho Cisárstva, 

- analyzovali Code Civil 

- zhodnotili vnútornú politiku 

Napoleona Bonaparte, 

- zostavili poradie 

najdôležitejších výbojov 

Napoleona na časovej 

priamke, 

- identifikovali najdôležitejšie 

zahraničnopolitické aktivity 

Napoleona, 

- posúdili (pochopili) 

kontroverznosť 

osobnosti Napoleona, 

 

Žiaci: 

- objasnili význam 

Viedenského kongresu, 

- vysvetlili úlohu Svätej 

aliancie, 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Moderný slovenský národ 

Premeny 

spoločnosti 

 

Národný štát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderné 

politické prúdy, 

človek 

moderného veku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podoby 

priemyselných 

revolúcií, 

kapitalizmus a nové 

mocnosti 

konzervativizmus, 

liberalizmus, 

socializmus, 

kapitalista, robotník, 

vedec, ženská otázka, 

život – mesto, vidiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalizmus, 

vznik Nemecka a 

Talianska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci: 

- charakterizovali význam 

priemyselnej 

revolúcie, technické inovácie, 

industrializáciu, urbanizáciu, 

- pochopili nástup 

industriálnej spoločnosti 

ako i následnú premenu 

agrárnej 

spoločnosti, 

- určili (vyhľadali) výrobné 

odvetvia, ktoré 

sa vďaka priemyselnej 

revolúcii radikálne 

zmenili, 

- definovali  zásadnú premenu 

európskej 

spoločnosti v 19. storočí, 

- zdôvodnili, prečo je 19. 

storočie storočím 

tzv. ideológií, 

- opísali zmeny v živote 

moderného človeka 

- zhodnotili život kapitalistu 

(podnikateľa), 

robotníka, žien, detí v 19. st., 

- porovnali spôsob života v 

meste a na 

dedine v 19. st. s 

predchádzajúcimi 

obdobiami, 

 

Žiaci: 

- pochopili historický význam 

vzniku 

národných štátov, 

- porovnali spôsob zjednotenia 

Nemecka 

a Talianska, 

- posúdili rozdiel medzi 

národným hnutím a 

nacionalizmom, 

 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

680 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tri generácie 

národne 

uvedomelých 

vzdelancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slováci v 

revolúcii 1848/49 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

jar národov 

spisovný jazyk, 

maďarské národné 

hnutie, 

učenecká fáza 

národného hnutia 

(Bernolák, Palkovič) 

všeslovanská 

vzájomnosť 

(Kollár, Šafárik) 

 

 

 

politické programy 

(Štúr) 

od kultúrnych k 

politickým 

požiadavkám 

Slováci medzi 

Viedňou a 

Budapešťou 

Žiaci: 

- objasnili proces formovania 

moderného 

slovenského národa, 

- identifikovali jednotlivé 

etapy formovania 

moderného slovenského 

národa, 

- charakterizovali  znaky 

slovenského 

národného hnutia, 

- analyzovali historickú úlohu 

troch 

generácií slovenských národne 

uvedomelých dejateľov, 

- identifikovali spoločné a 

rozdielne spôsoby, 

ale i výsledky v činnosti 

slovenských 

vzdelancov, 

- uviedli dôvody 

nevyhnutnosti kodifikácie 

spisovného jazyka, 

Žiaci : 

- vysvetlili na konkrétnych 

udalostiach 

posun od jazykovo kultúrnych 

ku politickým aktivitám, 

- charakterizovali maďarské 

národné hnutie, 

( L.Kossuth ), 

- zhodnotili Štúrov politický 

program, 

- opísali historickú úlohu 

revolučného roku 

1848 v Rakúskej monorchii, 

- identifikovali spoločné znaky 

revolúcií 

1848/49 v Európe, 

- zhodnotili revolučné roky 

1848/49 a boj Slovákov za 

národné práva, 

- analyzovali 1. politický 

program Slovákov - 

Žiadosti národa slovenského, 

- zhodnotili výsledky 

revolučnných rokov 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   1848/49 z pohľadu 

jednotlivých 

spoločenských (sociálnych ) 

vrstiev, 

žijúcich v Rakúskej monarchii 

Od koncertu veľmocí k prvej svetovej vojne 

Zápas o 

veľmocenské 

postavenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 európska rovnováha 

 

imperializmus 

 

regionálne konflikty 

 

Trojspolok 

 

Dohoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci: 

- pochopili príčiny zlyhania 

európskej 

rovnováhy určenej 

Viedenským kongresom, 

- opísali znaky 

monopolistického kapitalizmu 

( imperializmu ), ako produktu 

modernej 

doby záveru 19. storočia , 

- zhodnotili pomocou 

kľúčových udalostí 

( medzníkov ) situáciu 

veľmocenskej 

politiky v 2. polovici 19. 

storočia( Anglicko, 

Francúzsko, Turecko, 

Rusko,Rakúsko, USA, 

Japonsko ), 

- vysvelili okolnosti vzniku 

veľmocenskýchblokov v 

závere 19. storočia, 

- porovnaliciele Trojspolku a 

Dohody, 

- zhodnotili zásadné 

regionálne konflikty 

záveru 19. storočia a na 

začiatku 20. 

storočia, ktoré urýchlili vznik 

1. svetovej 

vojny, 

- identifikovali vplyv 

nerovnomerného vývoja 

jednotlivých štátov na 

aktuálnu 

medzinárodnú situáciu , 

- analyzovali  príčiny napätia 

a konfliktov medzi štátmi na 

začiatku 20. storočia 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slováci v Rakúsko – Uhorsku 

Mnohonárodná 

monarchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politické aktivity 

Slovákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premeny 

Slovenska  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dualizmus 

 

maďarizácia 

 

modernizácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysťahovalectvo 

 

mesto,  

 

dedina 

 Vysvetlil význam geografie 

pre ľudskú spoločnosť 

a uviedol možnosti uplatnenia 

geografických informácií 

v každodennom živote 

 Správne charakterizoval 

jednotlivé pripovrchové 

geosféry, FGS 

a socioekonomickú sféru. 

 

 Opísal objekt geografie. 

 

 Vysvetlil vzťah medzi 

krajinnou sférou a krajinou. 

Žiaci: 

- opísali cestu Habsburskej 

monarchie 

k dualizmu , 

- zhodnotili spôsob fungovania 

monarchie po vzniku 

Rakúsko-Uhorska, 

- uviedli spoločné a rozdielne 

mocenské 

inštitúcie v monarchii, 

- vysvetlili postavenie 

Slovenska a Slovákov v 

monarchii, 

- zhodnotili politické aktivity 

Slovákov v 2.polovici 19. 

storočia, 

- analyzovali Memorandum 

národa 

Slovenského a porovnajú ho 

so Žiadosťami národa 

slovenského, 

- uviedli význam založenia 

Matice 

slovenskej, 

- identifikovali Starú a Novú 

školu v prostredí slovenských 

národne uvedomelých 

vzdelancov, 

- rozpoznali okolnosti a ciele 

prvých 

politických strán na Slovensku 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   - osvojilisi poznatky o 

významných 

osobnostiach slovenského 

politického, 

kultúrneho, hospodárskeho 

života v 2. 

polovici 19. storočia, 

-charakterizovali rozdielnosť 

národnostných pomerov v 

Rakúskej a Uhorskej časti 

monarchie, 

- analyzovali  príčiny a 

dôsledky černovskej tragédie, 

- charakterizovali  

modernizáciu monarchie   v 2. 

polovici 19. storočia, 

- opísali priebeh a výsledky 

industrializácie Uhorska v 2. 

polovici 19. storočia, 

- porovnali spôsob života v 

meste a na 

dedine v monarchii koncom 

19. a na 

začiatku 20. storočia s 

predchádzajúcimi 

historickými obdobiami, 

- objasnili príčiny 

vysťahovalectva, 

- charakterizovali význam 

Slovákov v USA, 

- oboznámili sa s osobnosťami 

amerických Slovákov 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : DEJEPIS 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Z regiónu do minulosti 

Čas a priestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pamäť 

tradícia 

kultúra 

dedičstvo 

UNESCO 

chronológia 

synchrón 

asynchrón 

periodizácia 

 

 

Žiak : 

-správne identifikoval stopy 

minulosti  vo svojom okolí 

 

-rozpoznal národnú a kult. 

rôznorodosť regiónu 

-používal  periodické 

medzníky 

-zostavil časovú priamku 

 

Historikova dielňa 

Osobitosti 

historického  

poznávania 

Historické 

pramene 

 

4 

 

 

 

 

 

 

heuristika 

hist.kritika 

hist.prameň 

pom.vedy 

historické 

 

Žiak : 

-poznal kroky práce hist. 

-poznal druhy hist. Prameňov 

-rozlíšil a roztriedil hp. 

 

 

 

Fenomény antického sveta 

Odkaz antiky 

Antický človek 

Kresťanstvo 

 

 

18 

 

demokracia 

republika 

vzdelanosť 

kultúra 

kalokagatia 

kresťanstvo-zrod 

triumvirát 

faraón 

 

Žiak : 

-spoznal základné charak- 

teristiky podmienok vzniku 

orient.ant.štátov 

-vysvetlil vznik a znaky 

demokracie v ant. Grécku 

-vysvetlil príčiny a dôsledky 

gr. kolonizácie 

-porovnal antickú a súčas. 

demokraciu 

-spoznal  kultúrny odkaz 

antického sveta 

-spoznal kultúrne a 

náboženské predstavy Egypta, 

Indie, Číny a Mezopotámie 

-opísal prechod od kráľov. 

k republikánskemu Rímu 

-špecifikoval podmienky 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   

vzniku kresťanstva v cis. 

Ríme 

-zhodnotil význam 

kalokagatie 

pre súčasnosť 

-zhodnotil výdobytky orient. 

štátov a ich použitie v súč. 

Fenomény stredovekého sveta 

Feudalizmus 

 

Stredoveký 

 človek 

 

Kultúra stredoveku 

 

 

7 

feudum 

monarchia 

stavy 

svetská moc 

cirkevná moc 

hrad 

mesto 

dedina 

kláštor 

islam a kresťanstvo 

kultúra a 

vzdelanosť európskeho 

západu a východu 

križiaci 

 

Žiak : 

-identifikoval sociálnu struk-  

túru raného a vrcholného  

stredoveku  

-nakreslil graf lénnych  

vzťahov  

-rozlíšil pojem vazal,  

poddaný  

-uviedol príčiny konfliktu  

cirkevnej a svetskej moci  

-odhalil vzťahy medzi  

mestom a dedinou v stredo-  

veku  

-vymenoval špecifické znaky  

 

 

pojem privilégium  

-vystihol spoločné a  

rozdielne znaky kresťanstva  

a islamu  

-uviedol dôsledky Veľkej  

schizmy  

-vysvetlil pojem reconquista  

-porovnal postavenie panov-  

níka západnej Európy a  

Byzantskou ríšou 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

Samova ríša  

Veľká Morava  

  

Život našich 

predkov 

8 kontinuita osídlenia kmeňové 

zväzy 

byzantská misia  

hradisko 

avarský sused  

 

Žiak :  

-vie vymenovať najstaršie  

národy v Karpatskej kotline  

-vie vymedziť pravlasť  

Slovanov a ich migračné  

smery  

-charakterizoval súžitie  

s Avarmi  

vie vybrať informácie  

z Fredegarovej kroniky o  

Samovej ríši  
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Názov 

tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   -opísal život na slovanskom  

hradisku  

-vie vysvetliť okolnosti  

vzniku Veľkej Moravy  

-odhalil príčiny napätia  

medzi Mojmírom-Pribinom,  

Rastislavom-Svätoplukom  

-charakterizoval vzťah  

V.Morava- Franská ríša  

-opísal pôsobenie Konštantína 

a Metoda na a Metoda na V. 

Morave  

-analyzoval list Rastislava  

Michalovi III.  

-analyzoval pramene a odhalil 

príčinu sporov o slovan. 

Liturgiu 

Uhorské kráľovstvo 

Formovanie Uh. 

kráľovstva  

 

 Slováci v Uhorsku  

 

 Spôsob 

fungovania a  

organizácie štátu  

 Uhorsko vo 

vzťahu k  

českému a 

poľskému  

kráľovstvu  

 

10 panovník  

dynastia  

tatársky vpád  

začlenenie Slovenska do 

Uhorska  

slovenská etnická identita 

etnický obraz Uhorska  

župa  

cirkevná správa  

mestské privilégiá 

kolonizácia 

 baníctvo  

magnáti  

poddaní  

nevoľníci  

dynastická politika 

 Višegrád  

husiti  

bratríci  

Slovenska gotická cesta 

humanizmus  

renesancia 

 

Žiak : 

-opísal proces formovania  

Uhorského kráľovstva  

-pozná proces začlenenia  

Slovenska do Uhorska  

-analyzoval Ponaučenia  

kráľa Štefana synovi  

Imrichovi  

-pozná výh.a nev. mnoho-  

národnostného Uhorska  

analyzoval a zhodnotil  

význam Zlatej buly OndrejaII  

-analyzoval Pro Slavis  

-uviedol dôsledky tatárskeho  

vpádu  

-analyzoval privilégiá str.  

miest  

-rozlíšil pojmy poddaný-  

nevoľník  

-vysvetlil vznik nevoľníctva  

v Uhorsku  

-zostavil trasu po slov.got.  

ceste  

-zostavil obr.materiál o slov.  

gotickej ceste  

-uviedol dôsledky husit.  

vpádu  

-identifikoval sociálnu struk-  

túru uhorského kráľovstva  

-opísal postavenie uhor.  
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Názov 

tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   magnátov  

-zhodnotil kultúrny rozvoj  

za vlády Mateja Korvína 

Fenomény novovekého sveta 

 Novoveké 

myslenie  

 

 

 

 

 Novoveký človek  

 

 

 

 

Premeny 

novovekého  

štátu  

 

 

 

 

 

 

Vláda z vôle 

občana 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 knihtlač  

 

reformácia protireformácia 

 

osvietenstvo  

 

mešťan  podnikateľ 

absolutizmus  

 

parlamentarizmus  

 

 

 

revolúcie  

 

 

 

 

 

deklarácia nezávislosti USA  

 

 

republika 

 

 

 

 jakobínsky teror  

 

 Žiak : 

-zhodnotil význam kníhtlače  

pre novovekého a súčasného  

človeka  

-uviedol pozitíva a negatíva  

slobodného šírenia myšlie-  

nok  

-porovnal možnosti slobody  

prejavu v stredoveku a novo-  

veku  

-vysvetlil pojmy humanizmus  

a renesancia  

-spoznal osobnosti 

humanizmu a renesancie  

-vytvoril mentálnu mapu  

humanizmu a renesancie  

-vysvetlil príčiny a dôsledky  

reformácie  

-ukázal na mape smery  

šírenia reformácie v Európe  

-charakterizoval činnosť  

jezuitov  

-pochopil zmenu vnímania  

človeka osvietenstva a  

stredoveku  

-pochopil prepojenie osviet.  

a reformy spoločnosti  

-sformuloval krátky životopis  

mešťana-majiteľa manufak-  

túry  

mešťanov v spoločnosti  

-vytvoril porovnávaciu 

tabuľku znakov absolutizmu a  

parlamentarizmu  

-pochopil príčiny napätia  

medzi panovníkom a meštian  

skym stavom  

-analyzoval Habeas corpus  

act a Bill of rights  

-aplikoval poznatky o ľud.  

právach analýzou Deklarácie  

nezávislosti USA  

-identfikoval vzťah medzi  

Deklaráciou práv obč. A člov.  
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Názov 

tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   a Deklaráciou nezávis. USA  

-definoval základné pojmy  

franc. revolúcie  

-analýzou dokumentov  

poukázal na klady a  

zápory fr. revolúcie  

-pochopil priebeh a význam 

revolúcie v Nizozemsku 

Habsburská monarchia v novoveku 

 Koniec 

stredovekého 

Uhorska 

Turci v Uhorsku 

Človek osvietenstva  

 

 
Habsburgovci v 

európskej politike  

 

6 Moháč, Habsburgovci a 

stavovský odboj ( František 

II. Rákoci )  

Reformácia protireformácia 

Satumársky mier rozdelenie 

Uhorska  

Slovensko na hranici 

Osmanskej ríše 

Osvietenský absolutizmus 

jezuitský a tereziánsky 

školský systém  

Koniec nevoľníctva 

Náboženská tolerancia 

Súperenie o hegemóniu s 

Francúzskom  

Vznik prusko – rakúskeho 

súperenia  

 

Žiaci: 

- na jednom príklade uviedli 

príčiny a 

dôsledky protihabsburských 

povstaní, 

- porovnali  proces reformácie 

a protireformácie v Uhorsku s 

kontextom Európy, 

- analýzou Satumarského 

mieru zhodnotili jeho význam 

pre uhorskú šľachtu a 

Habsburgovcov, 

- uviedli  politické, 

hospodárske a sociálne 

zmeny po nástupe 

Habsburgovcov na 

uhorský trón, 

- identifikovali dôležité 

medzníky vojen s Turkami, 

- zakreslili do obrysovej mapy 

nové územné členenie 

Uhorska, 

- uviedli dôsledky tureckej 

prítomnosti v Uhorsku, 

absolutizmus a absolutizmus, 

- uviedli najvýznamnejšie 

reformy Márie Terézie a 

Jozefa II., 

- zhodnotili význam povinnej 

školskej dochádzky, 

- zhodnotili život roľníka po 

zrušení nevoľníctva v 

Uhorsku, 

- uviedli príčiny súperenia 

Habsburgovcov o hegemóniu 

v Európe 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

689 

ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : DEJEPIS 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zrod modernej doby a nacionalizmus 

Stabilita vs. 

zmena 

 

 

 

Premeny 

spoločnosti 

 

Národný štát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderné 

politické prúdy, 

človek 

moderného 

veku 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

cisárstvo, 

Napoleonove výboje 

 

Reštaurácia pomerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viedenský kongres 

Svätá aliancia 

 

 

 

Podoby 

priemyselných revolúcií, 

 

 

 

Kapitalizmus a nové 

mocnosti 

 

 

 

vznik Nemecka a Talianska  

 

 

 

 

 

konzervativizmus, 

liberalizmus, 

socializmus, 

kapitalista, robotník, 

vedec, ženská otázka, 

život – mesto, vidiek 

 

Žiaci: 

- opísali okolnosti vzniku 1. 

Francúzskeho Cisárstva, 

- analyzovali Code Civil 

 zhodnotili vnútornú 

politiku 

Napoleona Bonaparte, 

- zostavili poradie 

najdôležitejších výbojov 

Napoleona na časovej 

priamke, 

- identifikovali najdôležitejšie 

zahraničnopolitické aktivity 

Napoleona, 

- posúdili (pochopili) 

kontroverznosť 

osobnosti Napoleona, 

- objasnili význam 

Viedenského kongresu,  

- vysvetlili úlohu Svätej 

aliancie, 

 

Žiaci: 

- charakterizovali význam 

priemyselnej revolúcie, 

technické inovácie, 

industrializáciu, urbanizáciu, 

- pochopili nástup 

industriálnej spoločnosti ako i 

následnú premenu agrárnej 

spoločnosti, 

- určili (vyhľadali) výrobné 

odvetvia, ktoré sa vďaka 

priemyselnej revolúcii radikál 

nezmenili, 

-analyzovali zjednocovací 

proces v Nemecku a 

Taliansku -porovnali spôsob 

zjednocovania Nemecka a 

Talianska  

- definovali  zásadnú premenu 

európskej spoločnosti v 19.sto 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   

- zdôvodnili, prečo je 19. 

storočie storočím tzv. 

ideológií, 

- opísali zmeny v živote 

moderného človeka 

- zhodnotili život kapitalistu 

(podnikateľa), robotníka, žien, 

detí v 19. st., 

- porovnali spôsob života v 

meste a na dedine v 19. st. s 

predchádzajúcimi 

obdobiami, 

Moderný slovenský národ 

Tri generácie 

národne 

uvedomelých 

vzdelancov 

 

 

 

 

 

 

 

Slováci v 

revolúcii 

1848/49 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Jar národov 

spisovný jazyk, 

maďarské národné 

hnutie, 

učenecká fáza 

národného hnutia 

(Bernolák, Palkovič) 

 

všeslovanská vzájomnosť 

(Kollár, Šafárik) 

 

 

 

 

politické programy 

(Štúr) 

 

 

od kultúrnych k 

politickým 

požiadavkám 

 

 

 

Slováci medzi 

Viedňou a 

Budapešťou 

 

Žiaci: 

- objasnili proces formovania 

moderného slovenského 

národa, 

- identifikovali jednotlivé 

etapy formovania moderného 

slovenského národa, 

- charakterizovali  znaky 

slovenského 

národného hnutia, 

- analyzovali historickú úlohu 

troch 

generácií slovenských 

národne 

uvedomelých dejateľov, 

- identifikovali spoločné a 

rozdielne spôsoby, 

ale i výsledky v činnosti 

slovenských 

vzdelancov, 

- uviedli dôvody 

nevyhnutnosti kodifikácie 

spisovného jazyka, 

Žiaci : 

- vysvetlili na konkrétnych 

udalostiach 

posun od jazykovo kultúrnych 

ku 

politickým aktivitám, 

- charakterizovali maďarské 

národné hnutie, ( L.Kossuth ), 

- zhodnotili Štúrov politický 

program, 

- opísali historickú úlohu  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   revolučného roku 1848 v 

Rakúskej monarchii, 

- identifikovali spoločné 

znaky revolúcií 1848/49 v 

Európska expanzia 1492 – 1914 

Objavitelia, 

dobyvatelia 

 

 

 

Kolónie, 

impérium 

 

 

 

 

 

Objavitelia a 

objavení 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

hľadanie cesty do 

Indie, 

 

cesta okolo sveta, 

 

koloniálne ríše, 

 

kolonizátor, 

 

zámorský obchod 

 

 

europeizácia, 

 

 

 

delenie sveta 

 

 

stret kultúr 

 

 

rasizmus 

 

Žiak: 

- opísal predpoklady a príčiny 

rozmachu zemepisných 

objavov v 15. storočí, 

- zostavil chronologickú 

tabuľku objavných plavieb, 

- identifikoval trasy 

putovania, 

najvýznamnejších 

moreplavcov, 

- zhodnotil pozitívne a 

negatívne stránky výsledkov 

zámorských objavov, 

- pochopil okolnosti vzniku 

koloniálnych ríší a 

charakterizoval význam 

kolónií, 

- posúdil (porovnal) vzťah 

objaviteľov 

(dobyvateľov) s objavenými, 

- rozpoznal (objasnil) na 

vybraných 

príkladoch vzťah 

kolonizátorov 

a kolonizovaných a oboznámil 

sa s konkrétnymi prejavmi 

netolerantnosti a odporu v 

kontexte koloniálnej expanzie, 

- uviedol kľúčové európske 

mocnosti 

a osobnosti, ktoré sa zaslúžili 

o zámorské objavy, 

- identifikoval pomocou mapy 

objavené a dobývané územia, 

- pochopil nevyhnutnosť 

tolerantného 

rešpektovania iných kultúr, 

iných národov, iného spôsobu 

správania sa, 

- vysvetlil okolnosti vzniku 

svetového trhu a svetového 

obchodu, 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

 

- vysvetlil na konkrétnych 

príkladoch 

zmenu životného štýlu pod 

vplyvom 

európskej expanzie, 

- porovnali  rozdelenie kolónií 

európskymi veľmocami na 

konci 19. storočia a na 

začiatku 20. storočia, 

- zdôvodnili záujem o nové 

územné 

prerozdelenie sveta v závere 

19. a na 

začiatku 20. storočia 

Od koncertu veľmocí k prvej svetovej vojne 

Zápas o 

veľmocenské 

postavenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 európska rovnováha 

 

imperializmus 

 

regionálne konflikty 

 

Trojspolok 

 

Dohoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci: 

- pochopili príčiny zlyhania 

európskej 

rovnováhy určenej 

Viedenským kongresom, 

- opísali znaky 

monopolistického kapitalizmu 

( imperializmu ), ako 

produktu modernej 

doby záveru 19. storočia , 

- zhodnotili pomocou 

kľúčových udalostí 

( medzníkov ) situáciu 

veľmocenskej 

politiky v 2. polovici 19. 

storočia( Anglicko, 

Francúzsko, Turecko, 

Rusko,Rakúsko, USA, 

Japonsko ), 

- vysvetlili okolnosti vzniku 

veľmocenských blokov v 

závere 19. storočia, 

- porovnali ciele Trojspolku a 

Dohody, 

- zhodnotili zásadné 

regionálne konflikty 

záveru 19. storočia a na 

začiatku 20. 

storočia, ktoré urýchlili vznik 

1. svetovej 

vojny, 

- identifikovali vplyv  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   nerovnomerného vývoja 

jednotlivých štátov na 

aktuálnu 

medzinárodnú situáciu , 

- analyzovali  príčiny napätia 

a konfliktov medzi štátmi na 

začiatku 20. storočia 

Slováci v Rakúsko – Uhorsku 

Mnohonárodná 

monarchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politické 

aktivity 

Slovákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premeny 

Slovenska  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dualizmus 

 

 

 

 

maďarizácia 

 

 

 

 

modernizácia 

 

 

 

 

vysťahovalectvo 

 

 

 

 

mesto,  

 

 

 

 

 

Dedina 

Žiaci: 

- opísali cestu Habsburskej 

monarchie 

k dualizmu , 

- zhodnotili spôsob 

fungovania monarchie po 

vzniku Rakúsko-Uhorska, 

- uviedli spoločné a rozdielne 

mocenské 

inštitúcie v monarchii, 

- vysvetlili postavenie 

Slovenska a Slovákov v 

monarchii, 

- zhodnotili politické aktivity 

Slovákov v 2.polovici 19. 

storočia, 

- analyzovali Memorandum 

národa 

Slovenského a porovnajú ho 

so Žiadosťami národa 

slovenského, 

- uviedli význam založenia 

Matice 

slovenskej, 

- identifikovali Starú a Novú 

školu v prostredí slovenských 

národne uvedomelých 

vzdelancov, 

- rozpoznali okolnosti a ciele 

prvých 

politických strán na 

Slovensku 

- osvojili si poznatky o 

významných 

osobnostiach slovenského 

politického, 

kultúrneho, hospodárskeho 

života v 2. 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   polovici 19. storočia, 

-charakterizovali rozdielnosť 

národnostných pomerov v 

Rakúskej a Uhorskej časti 

monarchie, 

- analyzovali  príčiny a 

dôsledky černovskej tragédie, 

- charakterizovali  

modernizáciu monarchie   v 2. 

polovici 19. storočia, 

- opísali priebeh a výsledky 

industrializácie Uhorska v 2. 

polovici 19. storočia, 

- porovnali spôsob života v 

meste a na 

dedine v monarchii koncom 

19. a na 

začiatku 20. storočia s 

predchádzajúcimi 

historickými obdobiami, 

- objasnili príčiny 

vysťahovalectva, 

- charakterizovali význam 

Slovákov v USA a s 

osobnosťi amerických 

Slovákov 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : DEJEPIS 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prvá svetová vojna 1914- 1918 

zákopová vojna  

 

 

 

 

 

 
versailleský systém  

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

život v zákopoch  

 

život v zázemí 

 

 veda ako zbraň  

 

dôsledky vojny 

 

nová mapa Európy  

 

 

Žiaci : 

-zovšeobecnili príčiny prvej svetovej 

vojny  

-rozpoznali kľúčové medzníky 

priebehu vojny  

-rekonštruovali život vojakov v 

zákopoch 

 -zrekonštruovali život v zázemí -

analyzovali plagát ako súčasť 

vojnovej propagandy 

 -zdôvodnili používanie nových 

zbraní vo vojne v období 

industriálnej spoločnosti 

 -zostavili sprievodcu po cintorínoch, 

pomníkoch či pamätníkoch v mieste 

svojho bydliska  

- zhodnotili dôsledky vojny -

identifikovali geopolitické zmeny po 

prvej svetovej vojne 

 -zostavili mentálnu mapu 

nástupníckych štátov  

 

Slováci a vznik ČSR 

slovenská 

spoločnosť počas 

vojny  

 

 

 

 

 

 
cesta k 

československému 

štátu  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

idea vzniku Československa 

 

 

 

 

československý odboj 

 

 

 

 

politické programy ČSR v 

geopolitike  

 

 

Žiaci: 

-simulovali :vylepšovanie mieru po 

prvej svetovej vojne, -vystihli 

situáciu na Slovensku v priebehu 

vojny  

-zdôvodnili prítomnosť vojenských 

operácií na území Slovenska 

 -vymedzili medzníky domáceho a 

zahraničného odboja  

-analyzovali politické dokumenty: 

Clevelandská dohoda, Pittsburgská 

dohoda, Martinská deklarácia  

-zaujali postoj k významu vzniku 

ČSR (28. X.1918)  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Na ceste k druhej svetovej vojne 

podoby totality a 

demokracie  

 

 

 

 

 
druhá svetová 

vojna  

 

4 

 

 

 

 

 

 

10 

boľševický prevrat, 

komunizmus  

moderná demokracia (Veľká 

Británia, USA)  

fašizmus a nemecký národný 

socializmus  

Európa pod nemeckou 

hegemóniou 

 plán Barbarossa  

japonská expanzia 

protifašistická koalícia, odboj,  

život v čase vojny  

holokaust, šoa,  

Osvienčim, 

 dôsledky vojny etnické čistky  

 

 

 

Žiaci : 

-rozlíšili znaky totalitného 

politického systému v rusku a ZSSR 

(1917-1953) 

 -špecifikovali znaky totalitných 

politických systémov v Taliansku a 

Nemecku  

-odhalili na konkrétnych príkladoch 

ciele propagandy totalitných režimov 

 -vymedzili znaky demokratických 

politických systémov v 

medzivojnovom období  

-zhodnotili úroveň ľudských a 

občianskych práv v tomto období  

-identifikovali príčiny vzniku II. 

svetovej vojny  

-rozčlenili jednotlivé etapy priebehu 

druhej II. svetovej vojny  

-zdokumentovali holokaust na 

konkrétnom príbehu -rekonštruovali 

podobu protifašistického odboja na 

konkrétnom príbehu -identifikovali 

ciele a prostriedky vojnovej 

propagandy bojujúcich strán  

 -dokázali vplyv vedy a techniky na 

priebeh totálnej vojny  

-špecifikovali dôsledky II. svetovej 

vojny  

 

 

Konflikt ideológií 

studená vojna 

 

 

 

 

 

 
 krízy v sovietskom 

bloku  

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

rozdelenie sveta od výstavby 

k pádu berlínskeho múru 

 

 maďarská revolúcia  

karibská kríza  

Solidarita 

 perestrojka, glasnosť 

 Blízky východ,  

Ázia  

rok Afriky  

 

 

 

Žiaci: 

-identifikovali príčiny vzniku 

bipolárneho sveta -zdokumentovali 

podstatné príklady krízových javov 

rozdeleného sveta (1956- 1989)  

-zdôvodnili vplyv perestrojky a 

glasnosti na vnútropolitický vývoj 

štátov východného bloku -zaujali 

postoj v problémovej 

diskusii:izraelsko-arabské spoluţitie 

 -zhodnotili proces dekolonizácie v 

2. polovici 20. storočia  

-zdôvodnili príčiny pádu železnej 

opony  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Premeny Československa 

 
medzivojnové 

Československo a 

Slováci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slovenská republika 

(1939 -1945)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko v 

komunistickom  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

doformovanie slovenského 

moderného národa 

 politický systém,  

menšiny,  

zmeny slovenskej 

spoločnosti,  

slovenské politické prúdy, 

 

 slovenská kultúra,  

 

 

 

 

 

 

autoritatívny režim  

židovský kódex 

 

 protifašistický odboj, 

 SNP, 

 Slováci na bojiskách druhej 

svetovej vojny  

každodennosť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci: 

 

-identifikovali podstatné príklady 

doformovania slovenského 

moderného národa -analyzovali 

teóriu čechoslovakizmu  

-špecifikovali znaky politického 

systému ČSR -analyzovali 

hospodárske, sociálne a kultúrne 

podmienky  

-rozlíšili hlavné prúdy  

slovenskej politickej scény v rámci 

ČSR  

 

 

-rozpoznali príčiny a dôsledky 

Mníchovskej dohody a Viedenskej 

arbitráže  

-zaujali postoj v problémovej 

diskusii:politika ústupkov versus 

úsilie o mier  

-odhalili príčiny vzniku autonómie a 

slovenského štátu -rozpoznali 

kľúčové medzníky vnútropolitického 

a zahraničnopolitického vývoja 

Slovenskej republiky -analyzovali 

hospodárske, sociálne a kultúrne 

podmienky -objasnili riešenie 

židovskej otázky na konkrétnom 

príbehu -analyzovali židovský kódex 

-zaujali postoj k rôznym názorom na 

SNP  

-vyhľadali príklady účasti Slovákov 

na bojiskách II. svetovej vojny  

-zdokumentovali na konkrétnych 

príbehoch každodenný život v 

Slovenskej republike  

-vytvorili projekt:Slovenská 

republika (1939-1945)očami 

pamätníkov  

 

-rozpoznali medzníky 

vnútropolitického vývoja ČSR v 

rokoch 1945-1948 -zdokumentovali 

prípravu komunistov na prevzatie a 

uskutočnenie moci v roku 1948 -  
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Názov 

tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Československu  od ľudovej demokracie ku 

komunistickej totalite  

odsun Nemcov  

maďarská otázka, 

 februárový prevrat  

podoby totality a jej obete, 

odpor proti totalite  

pražská jar  

normalizácia  

podoby socialistickej 

každodennosti  

 

vymedzili príčiny a dôsledky 

začlenenia ČSR do sovietskeho 

bloku  

-identifikovali na konkrétnych 

príkladoch formy odporu proti 

komunistickej totalite -vymedzili 

príčiny a dôsledky reformného 

procesu v roku 1968 

 -zaujali postoj v problémovej 

diskusii: socializmus s ľudskou 

tvárou?  

-vysvetlili dôsledky obdobia tzv. 

normalizácie -zdokumentovali na 

konkrétnych príbehoch rôzne 

podoby každodenného života v 

komunistickej totalite (1948-1989) 

Integrácia Európy 

pád železnej opony  

 
4 EHS  

 

 

 

Európska únia  

 

 

 

 

Žiaci: 

-vysvetlili mocenské a politické 

dôvody euroatlantickej hospodárskej 

a vojenskej spolupráce -rozpoznali 

kľúčové medzníky procesu 

európskej integrácie (od idey k 

realizácii) -identifikovali podstatné 

problémy procesu európskej 

integrácie 

-rozpoznali kultúrne európske 

hodnoty  

-zaujali postoj k inakosti spoločnej 

Európy 

-posúdili dôležitosť zachovania 

národných hodnôt a tradícií v 

kontexte európskej integrácie  

-zdokumentovali krízové javy v 

Európe i vo svete po roku 1989  

 

Vznik Slovenskej republiky (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 nežná revolúcia 

  

 rozdelenie Československa 

 

 vznik Slovenskej republiky 

 

 Slovenská republika a EU 

Žiaci: 

-vymedzili príčiny a dôsledky 

zrútenia komunistického režimu v 

Československu -identifikovali 

príčiny a dôsledky rozdelenia 

Československa 

 -diskutovali o význame vzniku 

Slovenskej republiky v roku 1993  

-rozpoznali kľúčové medzníky 

vývoja Slovenskej republiky po roku  
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Názov 

tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

globalizácia 

 
9 krízové javy (Balkán) 

 

 globálna dedina  

 

terorizmus  

 

ekológia  

 

informačná explózia 

 

 mediálny svet  

 

 

1993 

-špecifikovali globálne problémy 

súčasného sveta -zdokumentovali na 

konkrétnych príkladoch klady a 

zápory globalizačných tendencií  

- kriticky vnímali jednotlivé médiá  

-rozlíšili primárne a sekundárne 

pramene -uvedomili si, že záznam o 

minulosti možno interpretovať 

rôznym spôsobom  

-vcítili sa do situácie ľudí, ktorí boli 

zainteresovaní na historických 

udalostiach  

-verbalizovali neverbálne (obrazové) 

pramene ako zdroj historických 

informácií -analyzovali grafické 

pramene (mapa,graf, diagram, 

tabuľka) 

 -analyzovali film ako školský 

historický prameň 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z DEJEPISU                
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Svetový pravek 

 

Doba kamenná 

  

Doba bronzová 

 

Doba železná 

 

4 

 

2 

 

2 

 

-hominizácia 

-sapientácia 

-kreacionistická teória vzniku 

života 

-neolitická revolúcia 

-výrobné hospodárstvo 

-deľba práce 

-tlupa 

-pästný klin 

-remeslá 

-druhá deľba práce 

-oppidum 

-druidi 

 

 

Žiak : 

-pochopil rôzne teórie vzniku 

života 

-spoznal biologické aj 

sociálne zmeny v živote 

našich predkov 

-dokázal vytvoriť mentálnu 

mapu výskytu jednotlivých 

vývojových druhov človeka 

-spoznal spôsob života ľudí v 

období prisvojovacieho 

hospodárstva 

-pochopil prevratnosť zmien, 

ktoré prinieslo výrobné 

hospodárstvo 

-osvojil si princípy a pochopil 

dôvody 1. a 2. deľby práce 

-pochopil význam kovov pre 

rozvoj remeselnej a 

poľnohospodárskej výroby 

-spoznal spôsob života 

kmeňov, ktoré v období 

praveku obývali Európu 

Svetový starovek 

Mezopotámia 

  

Egypt 

 

India 

 

Čína 

 

Grécko 

 

Rím 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

-vznik mestských štátov 

-vznik centralizovaných 

štátov 

-palácové hospodárstvo 

-chrámové hospodárstvo 

-riečne civilizácie 

-závlahové hospodárstvo 

-orientálne náboženstvá 

-veľká grécka kolonizácia 

-Grécko- perzské vojny 

-Peloponézska vojna 

-Helenizmus 

-staroveká filozofia a kultúra 

-republikánske obdobie 

-cisárstvo 

-Púnske vojny 

-triumviráty 

-zánik ZRR 

Žiak: 

-pochopil podmienky a 

dôsledky vzniku prvých 

mestských štátov a 

centralizovaných štátov 

-pochopil spôsob fungovania 

palácového a chrámového 

hospodárstva riečnych 

civilizácií 

-spoznal náboženské 

predstavy starovekých 

orientálnych národov 

-pochopil príčiny a dôsledky 

gréckej kolonizácie 

-spoznal príčiny a dôsledky 

vojen medzi Gréckom a 

Perziou 

-pochopil vývoj a zmeny  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   

života v období vlády 

Macedónska-osvojil si 

informácie o Etruskoch a 

spoznal vývoj Ríma od 

obdobia kráľovstva až 

cisárstva cisárstva 

Svetový stredovek 

Byzantská ríša 

 

Arabská ríša 

 

Slovania 

 

Stredoveké mestá 

 

Stredoveká kultúra 

 

Dejiny Anglicka 

 

Dejiny Francúzska 

 

Reformačné hnutie 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

-cézaropapizmus 

-ikonoklazmus 

-povstanie Níka 

-Justiniánsky kódex 

-Islam 

-Véča 

-remeselná výroba 

-privilégium 

-cech 

-mešťan 

      -lénny systém 

      -100ročná vojna 

      - vojna ruží 

 -boj o investitúru 

Žiak : 

-spoznal princíp fungovania 

Byzantskej vlády 

-pochopil príčiny 

obrazoborectva 

-spoznal základné piliere 

islamskej viery a spoznal 

islamsku kultúru 

-vie ukázať migračné smery 

vybraných národov v období 

sťahovania národov 

-pochopil náboženské 

predstavy Slovanov a spoznal 

ich remeselné zručnosti 

-pochopil podmienky vzniku 

stredovekých miest 

-vie vysvetliť funkcie cechov 

-pozná význam mestských 

práv a privilégií 

-vie vysvetliť fungovanie 

lénnej spoločnosti a lénnych 

vzťahov 

-pozná príčiny a dôsledky 

100ročnej vojny a vojny 

Svetový novovek 

Zámorské objavy 

 

Aztécka ríša 

 

Inská ríša 

 

Nizozemská 

revolúcia 

 

Anglická revolúcia 

 

Francúzska 

buržoázna 

revolúcia 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

-K.Kolumbus   -kolonizátori 

-Tenochtitlán 

-Hujzilapochtli 

-Montezuma II. 

-Cortéz, Velasquez 

-Cuzco 

-Vajna Capac 

-Pizzaro 

-Parlamentári 

-Utrechtská únia 

-parlamentná opozícia 

-lord protector 

Žiak : 

-spoznal dôvody hľadania 

novej cesty do Indie 

-pochopil predpoklady 

objavných plavieb ako aj ich 

dôsledky 

-oboznámil sa s najvýznam. 

civilizáciami Nového sveta 

-spoznal príčiny vedúce k 

vypuknutiu buržoáznych 

revolúcií 

-rozpoznal zmeny, ktoré 

revolúcie priniesli 

-analyzoval revolučné 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Humanizmus a 

renesancia 

 

30 ročná vojna 

 

Priemyselná 

revolúcia 

 

Napoleón 

Bonaparte 

 

Americké dejiny 

 

Rusko a balkánske 

národy v 19. 

storočí 

 

Zjednotenie 

Talianska a 

Nemecka 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

Bill ofrichts 

-Deklarácia práv 

-Dekrét 

Konštitúcia 

-Knihtlač 

-zaalpský humanizmus 

-renesančné umenie 

-lietajúci člnok 

-bessemerizácia 

-thomasovanie 

-code civilizácie 

-konkordát 

-Viedenský kongres 

-Svätá aliancia 

-deklarácia nezávislosti 

-Lexington, Concord 

-články konfederácie 

-Krymská vojna 

-Berlínsky kongres 

-veľko a malo nemecká teória 

-G. Garibaldi. C.Cavour 

dokumenty 

-spoznal princípy humanizmu 

 a oboznámil sa s renesančnou  

kultúrou 

-pochopil význam a dôsledky  

objavenia knihtlače 

-vie identifikovať príčiny a 

 výsledky ABR 

-pochopil príčiny a pozná 

 priebeh a zmeny, ktoré  

priniesla 30 ročná vojna 

-pozná priebeh a vie vyvodiť  

dôsledky priemyselnej 

 revolúcie 

-spoznal príčiny  

nerovnomerného vývoja  

v Z a V Európe 

     -spoznal osobnosť  

      Napoleona Bonaparte 

 -chápe vnútornú aj zahraničnú  

 politiku Napoleona a vie na  

 mape lokalizovať bojiská a  

 územné zmeny napoleónskeho  

      obdobia 

      -analyzoval dôležité  

 dodokumenty tohto obdobia 

 -pozná výsledky Viedenského 

  kongresu 

 -pochopil význam a odkaz  

 Svätej aliancie 

 -pozná proces vzniku USA 

 -pochopil príčiny a pozná  

 priebeh občianskej vojny  

 Sever- Juh 

 -spoznal vnútorné zmeny a  

 zahraničnú politiku Ruska  

 v 19. storočí 

 -pochopil význam 

       národnooslobodzovacieho  

       boja balkánskych národov  

       a pozná výsledky 

Berlínskeho 

       kongresu 

-vie zrekonštruovať národno-

zjednocovací boj Nemcov a 

Talianov 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Súčasnosť 

Prvá svetová vojna 

 

Ruské revolúcie 

 

Parížske mierové 

rokovania 

 

Veľká hospodárska 

kríza 

 

Druhá svetová 

vojna 

 

Holocaust 

 

Studená vojna 

 

Svet na konci 20. 

storočia 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

2 

-Trojspolok 

-Trojdohoda 

-Zákopová vojna 

 

-Bolševizmus 

-VOSR 

-Trianonská, Saint 

Germainská zmluva 

 

-Spoločnosť národov 

-Čierny štvrtok 

 

-nacizmus, fašizmus 

-holocaust 

-atómové bomby 

-konferencie Veľkej trojky 

-OSN 

-Bipolarita sveta 

-NATO, Varšavská zmluva 

-ESVO, RVHP 

-Glasnosť, Perestrojka 

-pád železnej opony 

Žiak : 

-pochopil skutočnú aj fiktívnu 

príčinu 1. svetovej vojny 

-spoznal rozloženie síl pred 

vojnou a vie identifikovať 

veľmoci a ich ciele 

-dokázal identifikovať zmeny 

na politickej mape sveta po 

Prvej svetovej vojne 

-pochopil význam Mierovej 

konferencie v Paríži ako aj 

založenia Spoločnosti 

národov 

-spoznal pravidlá fungovania 

trhovej ekonomiky a odkryl 

dôsledky Veľkej hospodárskej 

krízy 

-pochopil hrozbu nacizmu a 

fašizmu pre ľudstvo a vie na 

mape ukázať významné 

bojiská Druhej svetovej vojny 

-spoznal dôsledky 

antisemitizmu a oboznámil sa 

s cieľom holocaustu 

-zaujal vyhradený postoj k 

hrôzam 2. sv.v. 

-spoznal vývoj vo svete po 2. 

sv.v. A pochopil polarizáciu 

sveta, vznik superveľmocí ako 

aj globalizáciu regionálnych 

problémov. 

-pochopil nevyhnutnosť pádu 

železnej opony a spoznal 

zmeny , ktoré tento zvrat 

priniesol 
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Rozpis učiva predmetu : DEJEPIS               

Ročník: PRVÝ 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Z regiónu do minulosti 

Čas a priestor 

 

2 Pamäť 

tradícia 

kultúra 

dedičstvo 

UNESCO 

chronológia 

synchrón 

asynchrón 

periodizácia 

Žiak : 

-správne identifikoval stopy 

minulosti  vo svojom okolí 

 

-rozpoznal národnú a kult. 

rôznorodosť regiónu 

-používal  periodické medzníky 

-zostavil časovú priamku 

Historikova dielňa 

Osobitosti historického  

poznávania 

Historické pramene 

Pomocné vedy 

historické 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heuristika 

hist.kritika 

hist.prameň 

 

pom.vedy 

historické 

sfragistika 

heraldika 

genealógia 

paleografia 

vexikológia 

Žiak : 

-poznal kroky práce hist. 

-poznal druhy hist. prameňov 

-rozlíšil a roztriedil hp. 

 

-pozná pomocné vedy hist 

-vie vysvetliť význam pvh. 

 

 

Svet v praveku 

Doba kamenná 

Doba bronzová 

Doba železná 

 

 

7 

 

 

 

paleolit 

neol.revolúcia 

hominizácia 

sapientácia 

 

 

Žiak : 

-opísal vznik ľudskej 

spoločnosti 

-pozná podmienky vzniku 

prvých štátov 

-pozná najstaršie civilizácie 

na našom území 

Fenomény antického sveta 

Odkaz antiky 

Antický človek 

Orient v obd. Antiky 

Kresťanstvo 

 

 

Rímska spoločnosť 

 

Staroveký  Egypt 

Orient v staroveku 

22 

 

demokracia 

republika 

vzdelanosť 

kultúra 

kalokagatia 

kresťanstvo -zrod 

triumvirát 

 

budhizmus 

brahmani 

faraón 

 

Žiak : 

-spoznal základné charakteristiky 

podmienok vzniku orient. ant .štátov 

-vysvetlil vznik a znaky  demokracie v 

ant. Grécku 

-vysvetlil príčiny a dôsledky 

gr. kolonizácie 

-porovnal antickú a súčas. demokraciu 

-spoznal  kultúrny odkaz antického 

sveta 

-spoznal kultúrne a náboženské 

predstavy Egypta, Indie, Číny a 

Mezopotámie 

-opísal prechod od kráľov. 

k republikánskemu Rímu 

-špecifikoval podmienky vzniku 

kresťanstva v cis. Ríme 

-zhodnotil význam kalokagatie 

pre súčasnosť 

-zhodnotil výdobytky orient. 

štátov a ich použitie v súč. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Fenomény stredovekého sveta 

Feudalizmus 

 

Stredoveký 

 človek 

 

Kultúra stredoveku 

 

Islamský svet 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

feudum 

monarchia 

stavy 

svetská moc 

cirkevná moc 

hrad 

mesto 

dedina 

kláštor 

islam a kresťanstvo 

kultúra a 

vzdelanosť európskeho 

západu a východu 

križiaci 

 

 

Žiak : 

-identifikoval sociálnu struktúru raného 

a vrcholného stredoveku  

-nakreslil graf lénnych vzťahov  

-rozlíšil pojem vazal,  poddaný  

-uviedol príčiny konfliktu  

cirkevnej a svetskej moci  

-odhalil vzťahy medzi mestom a 

dedinou v stredoveku  

-vymenoval privilégiá  

-vystihol spoločné a rozdielne znaky 

kresťanstva a islamu  

-uviedol dôsledky Veľkej schizmy  

-vysvetlil pojem reconquista  

-porovnal postavenie panovníka 

západnej Európy a Byzantskej ríše  

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

Samova ríša  

 

Veľká Morava  

  

Život našich predkov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kontinuita osídlenia kmeňové zväzy 

byzantská misia  

hradisko 

avarský sused  

 

 

Žiak :  

-vie vymenovať najstaršie národy v 

Karpatskej kotline  

-vie vymedziť pravlasť Slovanov a ich 

migračné smery  

-charakterizoval súžitie s Avarmi  

vie vybrať informácie z Fredegarovej 

kroniky o Samovej ríši  

-opísal život na slovanskom hradisku  

-vie vysvetliť okolnosti vzniku Veľkej 

Moravy  

-odhalil príčiny napätia medzi 

Mojmírom-Pribinom,  

Rastislavom-Svätoplukom  

-charakterizoval vzťah  V.Morava- 

Franská ríša  

-opísal pôsobenie Konštantína a 

Metoda na a Metoda na V. Morave  

-analyzoval list Rastislava Michalovi 

III.  

-analyzoval pramene a odhalil príčinu 

sporov o slovan. liturgiu  

Uhorské kráľovstvo 

Formovanie Uh. 

kráľovstva  

 

 Slováci v Uhorsku  

 

 Spôsob fungovania a  

organizácie štátu  

 Uhorsko vo vzťahu k  

českému a poľskému  

kráľovstvu  

 

Vzdelanosť  kultúra  

uhorského stredoveku  

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

panovník  

dynastia  

tatársky vpád  

začlenenie Slovenska do Uhorska  

slovenská etnická identita etnický 

obraz Uhorska  

župa  

cirkevná správa  

mestské privilégiá kolonizácia 

 baníctvo  

magnáti  

poddaní  

nevoľníci  

dynastická politika 

 Višegrád  

husiti  

Žiak : 

-opísal proces formovania Uhorského 

kráľovstva  

-pozná proces začlenenia Slovenska do 

Uhorska  

-analyzoval Ponaučenia kráľa Štefana 

synovi Imrichovi  

-pozná výh.a nev. 

mnohonárodnostného Uhorska  

analyzoval a zhodnotil význam Zlatej 

buly OndrejaII  

-analyzoval Pro Slavis  

-uviedol dôsledky tatárskeho vpádu  

-analyzoval privilégiá str. miest  

-rozlíšil pojmy poddaný- nevoľník  

-vysvetlil vznik nevoľníctva  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  bratríci 

 Slovenska gotická cesta humanizmus  

renesancia  

 

v Uhorsku  

-zostavil trasu po slov.got.  

ceste  

-zostavil obr.materiál o slov.  

gotickej ceste  

-uviedol dôsledky husit.  

vpádu  

-identifikoval sociálnu struk-  

túru uhorského kráľovstva  

-opísal postavenie uhor.  

magnátov  

-zhodnotil kultúrny rozvoj  

za vlády Mateja Korvína 

Fenomény novovekého sveta 

                                 

Európska 

expanzia 

1492 – 1914 

 

Objavitelia, 

dobyvatelia 

  

  

Aztékovia 

 

Inkovia 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hľadanie cesty do 

Indie, 

 

cesta okolo sveta, 

 

koloniálne ríše, 

 

kolonizátor, 

 

zámorský obchod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

- opísal predpoklady a príčiny 

rozmachu zemepisných 

 objavov v 15. storočí, 

- zostavil chronologickú tabuľku 

objavných plavieb 

- identifikoval trasy putovania, 

najvýznamnejších moreplavcov 

- zhodnotil pozitívne ,negatívne stránky 

výsledkov zámorských objavov, 

- pochopil okolnosti vzniku 

koloniálnych ríš, 

- charakterizoval význam kolónií 

- posúdil (porovnal) vzťah objaviteľov 

(dobyvateľov) s objavenými, 

- rozpoznal (objasnil) na vybraných 

príkladoch vzťah kolonizátorov 

a kolonizovaných       

- oboznámil sa s konkrétnymi prejavmi 

netolerantnosti a odporu v kontexte 

koloniálnej expanzie, 

- uviedol kľúčové európske mocnosti a 

osobnosti, ktoré sa zaslúžili o zámorské 

objavy, 

- identifikoval pomocou mapy objavené 

a dobývané územia, 

- pochopil nevyhnutnosť tolerantného 

rešpektovania iných kultúr, iných 

národov, 

iného spôsobu správania sa, 

- vysvetlil okolnosti vzniku svetového 

trhu a svetového obchodu, 

- vysvetlil na konkrétnych príkladoch 

zmenu životného štýlu pod vplyvom 

európskej expanzie, 
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Rozpis učiva predmetu : DEJEPIS               

Ročník: DRUHÝ 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Európska expanzia 1492 – 1914 

Kolónie, 

impérium 

 

 

 

 

Objavitelia a 

objavení 

 

 

4 

 

 

europeizácia, 

 

delenie sveta, 

 

stret kultúr, 

 

rasizmus 

 

 

 

Žiaci: 

- opísali rozdelenie kolónií európskych 

veľmocí na začiatku novoveku, 

- porovnali  rozdelenie kolónií 

európskymi 

veľmocami na konci 19. storočia a na 

začiatku 20. storočia, 

- zdôvodnili záujem o nové územné 

prerozdelenie sveta v závere 19. a na 

začiatku 20. Storočia 

Fenomény novovekého sveta 

Novoveké myslenie  

Kultúra novoveku 

 

 

 

 

 

 Novoveký človek  

 

 

 

 

Premeny novovekého  

štátu  

 

 

 

 

 

 

 

Vláda z vôle občana  

 

 

 

 

 

 

 

 Revolúcia bez 

mantinelov  

 

 

 

 

 

 

 

Revolúcie v Anglicku  

Nizozemsku  

 

12 

 

 

kníhtlač  

 

reformácia protireformácia 

 

osvietenstvo  

 

mešťan  podnikateľ absolutizmus  

 

parlamentarizmus  

 

 

 

revolúcie  

 

 

 

 

 

deklarácia nezávislosti USA  

 

 

republika 

 

 

 

 jakobínsky teror  

 

 

 

 

 

 

Zrušenie poddanstva 

 

Námezdné vzťahy v 

poľnohospodárstve 

 

 

 

 

 

Žiak : 

-zhodnotil význam kníhtlače pre 

novovekého a súčasného človeka  

-uviedol pozitíva a negatíva slobodného 

šírenia myšlienok  

-porovnal možnosti slobody prejavu v 

stredoveku a novoveku  

-vysvetlil pojmy humanizmus a 

renesancia  

-spoznal osobnosti humanizmu  

a renesancie  

-vytvoril mentálnu mapu humanizmu a 

renesancie  

-vysvetlil príčiny a dôsledky reformácie  

-ukázal na mape smery šírenia 

reformácie v Európe  

-charakterizoval činnosť jezuitov  

-pochopil zmenu vnímania človeka 

osvietenstva a stredoveku  

-pochopil prepojenie osviet.  

a reformy spoločnosti  

-sformuloval krátky životopis  

mešťana -majiteľa manufaktúry  

-pochopil význam vrstvy mešťanov v 

spoločnosti  

-vytvoril porovnávaciu tabuľku znakov 

absolutizmu a parlamentarizmu  

-pochopil príčiny napätia medzi 

panovníkom a meštianskym stavom  

-analyzoval Habeas corpus act a Bill of 

rights  

-aplikoval poznatky o ľud. právach 

analýzou Deklarácie nezávislosti USA  

-identifikoval vzťah medzi  

Deklaráciou práv obč. a člov.  

a Deklaráciou nezávis. USA  

-definoval základné pojmy franc. rev.  

-analýzou dokumentov poukázal na 

klady a zápory fr. revolúcie  

-pochopil priebeh a význam revolúcie 

v Nizozemsku 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Habsburská monarchia v novoveku 

 

Koniec 

stredovekého 

Uhorska 

 

 

 

 

 

 

 

Turci v Uhorsku 

 

 

 

 

Človek 

osvietenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habsburgovci v 

európskej politike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Moháč, 

Habsburgovci, 

stavovský odboj 

( František II. 

Rákoci ) 

reformácia, 

protireformácia, 

satumársky mier 

rozdelenie 

Uhorska 

 

 

Slovensko na 

hranici 

Osmanskej ríše 

 

 

 

 

Osvietenský 

absolutizmus, 

jezuitský a 

tereziánsky 

školský systém, 

koniec 

nevoľníctva, 

náboženská 

tolerancia 

 

 

súperenie o 

hegemóniu s 

Francúzskom, 

vznik prusko – 

rakúskeho 

súperenia 

 

 

 

Žiaci: 

- na jednom príklade uviedli príčiny a 

dôsledky protihabsburských povstaní, 

- porovnali  proces reformácie a 

protireformácie v Uhorsku s kontextom 

Európy, 

- analýzou Satumarského mieru 

zhodnotili jeho význam pre uhorskú 

šľachtu a Habsburgovcov, 

 

 

Žiaci: 

- uviedli  politické, hospodárske 

a sociálne zmeny po nástupe 

Habsburgovcov na uhorský trón, 

- identifikovali dôležité medzníky 

vojen s Turkami, 

- zakreslili do obrysovej mapy nové 

územné členenie Uhorska, 

- uviedli dôsledky tureckej prítomnosti 

vUhorsku, 

 

 

 

 

Žiaci: 

- porovnali osvietenský absolutizmus a 

absolutizmus, 

- uviedli najvýznamnejšie reformy 

MárieTerézie a Jozefa II., 

- zhodnotili význam povinnej školskej 

dochádzky, 

- zhodnotili život roľníka po zrušení 

nevoľníctva v Uhorsku, 

 

 

Žiaci: 

- uviedli príčiny súperenia 

Habsburgovcov o 

hegemóniu v Európe. 

Zrod modernej doby a nacionalizmus 

 

Stabilita vs. 

zmena 

 

 

 

 

13 

 

 

cisárstvo, 

Napoleonove výboje, 

Reštaurácia pomerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viedenský kongres 

Svätá aliancia 

- opísali okolnosti vzniku 1. 

Francúzskeho Cisárstva, 

- analyzovali Code Civil 

- zhodnotili vnútornú politiku 

Napoleona Bonaparte, 

- zostavili poradie najdôležitejších 

výbojov Napoleona na časovejpriamke, 

- identifikovali najdôležitejšie 

zahraničnopolitické aktivity 

Napoleona, 

- posúdili (pochopili) kontroverznosť 

osobnosti Napoleona, 

- objasnili význam Viedenského 

kongresu, 

- vysvetlili úlohu Svätej aliancie 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Moderný slovenský národ 

Premeny 

spoločnosti 

 

Národný štát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderné 

politické prúdy, 

človek 

moderného veku 

 

 

 

Tri generácie 

národne 

uvedomelých 

vzdelancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slováci v 

revolúcii 1848/49 

 

 

17  Žiaci: 

- charakterizovali význam priemyselnej 

revolúcie, technické inovácie, 

industrializáciu, urbanizáciu, 

- pochopili nástup industriálnej 

spoločnosti 

ako i následnú premenu agrárnej 

spoločnosti, 

- určili (vyhľadali) výrobné odvetvia, 

ktoré sa vďaka priemyselnej revolúcii 

radikálne zmenili, 

- definovali  zásadnú premenu 

európskej spoločnosti v 19. storočí, 

- zdôvodnili, prečo je 19. storočie 

storočím tzv. ideológií, 

- opísali zmeny v živote moderného 

človeka 

- zhodnotili život kapitalistu 

(podnikateľa), robotníka, žien, detí v 

19. st., 

- porovnali spôsob života v meste a na 

dedine v 19. st. s predchádzajúcimi 

obdobiami, 

Žiaci: 

- pochopili historický význam vzniku 

národných štátov, 

- porovnali spôsob zjednotenia 

Nemecka a Talianska, 

- posúdili rozdiel medzi národným 

hnutím a nacionalizmom, 

Žiaci: 

- objasnili proces formovania 

moderného slovenského národa, 

- identifikovali jednotlivé etapy 

formovania moderného slovenského 

národa, 

- charakterizovali  znaky slovenského 

národného hnutia, 

- analyzovali historickú úlohu troch 

generácií slovenských národne 

uvedomelých dejateľov, 

- identifikovali spoločné a rozdielne 

spôsoby, ale i výsledky v činnosti 

slovenských vzdelancov, 

- uviedli dôvody nevyhnutnosti 

kodifikácie spisovného jazyka, 

Žiaci : 

- vysvetlili na konkrétnych udalostiach 

posun od jazykovo kultúrnych ku 

politickým aktivitám, 

- charakterizovali maďarské národné 

hnutie, ( L.Kossuth ), 

- zhodnotili Štúrov politický program, 

- opísali historickú úlohu revolučného 

roku 1848 v Rakúskej monorchii, 

- identifikovali spoločné znaky 

revolúcií 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   1848/49 v Európe, 

- zhodnotili revolučné roky 1848/49 

a boj Slovákov za národné práva, 

- analyzovali 1. politický program 

Slovákov - 

Žiadosti národa slovenského, 

- zhodnotili výsledky revolučnných 

rokov 

1848/49 z pohľadu jednotlivých 

spoločenských (sociálnych ) vrstiev, 

žijúcich v Rakúskej monarchii 

Slováci v Rakúsko – Uhorsku 

Mnohonárodná 

monarchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politické aktivity 

Slovákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premeny 

Slovenska  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dualizmus 

 

maďarizácia 

 

modernizácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysťahovalectvo 

 

mesto,  

 

dedina 

Žiaci: 

- opísali cestu Habsburskej monarchie 

k dualizmu , 

- zhodnotili spôsob fungovania 

monarchie po vzniku RakúskoUhorska, 

- uviedli spoločné a rozdielne 

mocenské inštitúcie v monarchii, 

- vysvetlili postavenie Slovenska 

a Slovákov v monarchii, 

- zhodnotili politické aktivity Slovákov 

v 2.polovici 19. storočia, 

- analyzovali Memorandum národa 

Slovenského a porovnajú ho so 

Žiadosťami národa slovenského, 

- uviedli význam založenia Matice 

slovenskej, 

- identifikovali Starú a Novú školu v 

prostredí slovenských národne 

uvedomelých vzdelancov, 

- rozpoznali okolnosti a ciele prvých 

politických strán na Slovensku 

- osvojili si poznatky o významných 

osobnostiach slovenského politického, 

kultúrneho, hospodárskeho života v 2. 

polovici 19. storočia, 

-charakterizovali rozdielnosť 

národnostných pomerov v Rakúskej a 

Uhorskej časti monarchie, 

- analyzovali  príčiny a dôsledky 

černovskej tragédie, 

- charakterizovali  modernizáciu 

monarchie   v 2. polovici 19. storočia, 

- opísali priebeh a výsledky 

industrializácie Uhorska v 2. polovici 

19. storočia, 

- porovnali spôsob života v meste a na 

dedine v monarchii koncom 19. a na 

začiatku 20. storočia spredchádzajúcimi 

historickými obdobiami, 

- objasnili príčiny vysťahovalectva, 

- charakterizovali význam Slovákov v 

USA, 

- oboznámili sa s osobnosťami 

amerických Slovákov 
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Rozpis učiva predmetu : DEJEPIS               

Ročník: TRETÍ 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Od koncertu veľmocí k prvej svetovej vojne 

Zápas o 

veľmocenské 

postavenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 európska rovnováha 

 

imperializmus 

 

regionálne konflikty 

 

Trojspolok 

 

Dohoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci: 

- pochopili príčiny zlyhania európskej 

rovnováhy určenej Viedenským 

kongresom, 

- opísali znaky monopolistického 

kapitalizmu 

( imperializmu ), ako produktu 

modernej doby záveru 19. storočia , 

- zhodnotili pomocou kľúčových 

udalostí ( medzníkov ) situáciu 

veľmocenskej politiky v 2. polovici 19. 

storočia( Anglicko, Francúzsko, 

Turecko, Rusko ,Rakúsko, USA, 

Japonsko ), 

- vysvetlili okolnosti vzniku 

veľmocenských blokov v závere 19. 

storočia, 

- porovnali ciele Trojspolku a Dohody, 

- zhodnotili zásadné regionálne 

konflikty záveru 19. storočia a na 

začiatku 20.storočia, ktoré urýchlili 

vznik 1. Svetovej vojny, 

- identifikovali vplyv nerovnomerného 

vývoja jednotlivých štátov na aktuálnu 

medzinárodnú situáciu , 

- analyzovali  príčiny napätia 

a konfliktov medzi štátmi na začiatku 

20. storočia 

Prvá svetová vojna 1914- 1918 

 

zákopová vojna  

 

 

 

 

 

 

versailleský systém  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

život v zákopoch  

 

život v zázemí 

 

 veda ako zbraň  

 

dôsledky vojny 

 

 nová mapa Európy  

 

 

 

 

 

 

Žiaci : 

-zovšeobecnili príčiny prvej svetovej 

vojny  

-rozpoznali kľúčové medzníky 

priebehu vojny  

-rekonštruovali život vojakov v 

zákopoch 

 -zrekonštruovali život v zázemí -

analyzovali plagát ako súčasť vojnovej 

propagandy 

 -zdôvodnili používanie nových zbraní 

vo vojne v období industriálnej 

spoločnosti 

 -zostavili sprievodcu po cintorínoch, 

pomníkoch či pamätníkoch v mieste 

svojho bydliska  

- zhodnotili dôsledky vojny -

identifikovali geopolitické zmeny po 

prvej svetovej vojne 

 -zostavili mentálnu mapu 

nástupníckych štátov  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slováci a vznik ČSR 

 

slovenská spoločnosť 

počas vojny  

 

 

 

 

 

 

cesta k 

československému štátu  

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idea vzniku Československa 

 

 

 

 

československý odboj 

 

 

 

 

politické programy ČSR v geopolitike  

 

Žiaci: 

-simulovali :vylepšovanie mieru po 

prvej svetovej vojne, -vystihli situáciu 

na Slovensku v priebehu vojny  

-zdôvodnili prítomnosť vojenských 

operácií na území Slovenska 

 -vymedzili medzníky domáceho a 

zahraničného odboja  

-analyzovali politické dokumenty: 

Clevelandská dohoda, Pittsburgská 

dohoda, Martinská deklarácia  

-zaujali postoj k významu vzniku ČSR 

(28. X.1918) 

Na ceste k druhej svetovej vojne 

 

podoby totality a 

demokracie  

 

 

 

 

 

druhá svetová vojna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boľševický prevrat, komunizmus  

moderná demokracia (Veľká Británia, 

USA)  

fašizmus a nemecký národný 

socializmus  

Európa pod nemeckou hegemóniou 

 plán Barbarossa  

japonská expanzia protifašistická 

koalícia, odboj,  

život v čase vojny  

holokaust, šoa,  

Osvienčim, 

 dôsledky vojny etnické čistky  

 

 

 

 

 

Žiaci : 

-rozlíšili znaky totalitného politického 

systému v rusku a ZSSR (1917-1953) 

 -špecifikovali znaky totalitných 

politických systémov v Taliansku a 

Nemecku  

-odhalili na konkrétnych príkladoch 

ciele propagandy totalitných režimov 

 -vymedzili znaky demokratických 

politických systémov v 

medzivojnovom období  

-zhodnotili úroveň ľudských a 

občianskych práv v tomto období  

-identifikovali príčiny vzniku II. 

svetovej vojny  

-rozčlenili jednotlivé etapy priebehu 

druhej II. svetovej vojny  

-zdokumentovali holokaust na 

konkrétnom príbehu -rekonštruovali 

podobu protifašistického odboja na 

konkrétnom príbehu -identifikovali 

ciele a prostriedky vojnovej 

propagandy bojujúcich strán  

 -dokázali vplyv vedy a techniky na 

priebeh totálnej vojny  

-špecifikovali dôsledky II. svetovej 

vojny  

Premeny Československa 

 

medzivojnové 

Československo a 

Slováci  

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika 

(1939 -1945)  

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doformovanie slovenského 

moderného národa 

 politický systém,  

menšiny,  

zmeny slovenskej spoločnosti,  

slovenské politické prúdy, 

 

 slovenská kultúra,  

 

 

autoritatívny režim  

židovský kódex 

 

Žiaci: 

-identifikovali podstatné príklady 

doformovania slovenského moderného 

národa -analyzovali teóriu 

čechoslovakizmu  

-špecifikovali znaky politického 

systému ČSR -analyzovali 

hospodárske, sociálne a kultúrne 

podmienky  

-rozlíšili hlavné prúdy slovenskej 

politickej scény v rámci ČSR  

-rozpoznali príčiny a dôsledky 

Mníchovskej dohody a Viedenskej 

arbitráže   
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  protifašistický odboj, 

 SNP, 

 Slováci na bojiskách druhej svetovej 

vojny  

každodennosť  

 

zaujali postoj v problémovej diskusii 

:politika ústupkov verzus úsilie o mier  

-odhalili príčiny vzniku autonómie a 

slovenského štátu -rozpoznali kľúčové 

medzníky vnútropolitického a 

zahraničnopolitického vývoja 

Slovenskej republiky -analyzovali 

hospodárske, sociálne a kultúrne 

podmienky -objasnili riešenie židovskej 

otázky na konkrétnom príbehu -

analyzovali židovský kódex -zaujali 

postoj k rôznym názorom na SNP  

-vyhľadali príklady účasti Slovákov na 

bojiskách II. svetovej vojny  

-zdokumentovali na konkrétnych 

príbehoch každodenný život v 

Slovenskej republike  

-vytvorili projekt: Slovenská republika 

(1939-1945) očami pamätníkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

714 

Rozpis učiva predmetu : DEJEPIS               

Ročník: ŠTVRTÝ 

1 hodina týždenne, 

spolu 30 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Premeny Československa 

 

Slovensko v 

komunistickom 

Československu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- od ľudovej demokracie ku 

komunistickej totalite  

- odsun Nemcov  

- maďarská otázka, 

- februárový prevrat  

- podoby totality a jej obete, - - odpor 

proti totalite  

- pražská jar  

- normalizácia  

- podoby socialistickej    

každodennosti  

 

Žiaci : 

-rozpoznali medzníky 

vnútropolitického vývoja ČSR v rokoch 

1945-1948 -zdokumentovali prípravu 

komunistov na prevzatie a 

uskutočnenie moci v roku 1948 -

vymedzili príčiny a dôsledky 

začlenenia ČSR do sovietskeho bloku  

-identifikovali na konkrétnych 

príkladoch formy odporu proti 

komunistickej totalite -vymedzili 

príčiny a dôsledky reformného procesu 

v roku 1968 

 -zaujali postoj v problémovej diskusii: 

socializmus s ľudskou tvárou?  

-vysvetlili dôsledky obdobia tzv. 

normalizácie -zdokumentovali na 

konkrétnych príbehoch rôzne podoby 

života v komunistickej totalite (1948-

1989)  

Konflikt ideológií 

 

studená vojna 

 

 

 

 

 

 

 krízy v sovietskom 

bloku  

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

rozdelenie sveta od výstavby k pádu 

berlínskeho múru 

 

 maďarská revolúcia  

karibská kríza  

Solidarita 

 perestrojka, glasnosť 

 Blízky východ,  

Ázia  

rok Afriky  

 

 

 

Žiaci: 

-identifikovali príčiny vzniku 

bipolárneho sveta -zdokumentovali 

podstatné príklady krízových javov 

rozdeleného sveta (1956- 1989)  

-zdôvodnili vplyv perestrojky a 

glasnosti na vnútropolitický vývoj 

štátov východného bloku -zaujali postoj 

v problémovej diskusii: izraelsko-

arabské spolužitie 

 -zhodnotili proces dekolonizácie v 2. 

polovici 20. storočia  

-zdôvodnili príčiny pádu železnej 

opony  
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Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z DEJEPISU               

Ročník: ŠTVRTÝ 

2 hodiny týždenne, 

spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovenský pravek 

 

Doba kamenná 

  

Doba bronzová 

 

Doba železná 

 

2 

 

2 

 

2 

 

-hominizácia 

-sapientácia 

-kreacionistická teória vzniku života 

-neolitická revolúcia 

-výrobné hospodárstvo 

-deľba práce 

-tlupa 

-remeslá 

-druhá deľba práce 

-oppidum 

-druidi 

 

 

Žiak : 

-pochopil rôzne teórie vzniku života 

-spoznal biologické aj sociálne zmeny 

v živote našich predkov 

-dokázal vytvoriť mentálnu mapu 

výskytu jednotlivých vývojových 

druhov človeka na našom území 

-spoznal spôsob života ľudí v období 

prisvojovacieho hospodárstva a 

pochopil prevratnosť zmien, ktoré 

prinieslo výrobné hospodárstvo 

-osvojil si princípy a pochopil dôvody 

1. a 2. deľby práce 

-pochopil význam kovov pre rozvoj 

remeselnej a poľnohospodárskej 

výroby 

-spoznal spôsob života Keltov, ktorí v 

období praveku obývali naše územie 

Slovenský starovek 

Germánske  

kmene 

 

 

4 

 

- Marobudovo kráľovstvo 

- Vaniovo kráľovstvo 

 

-pochopil podmienky vzniku 

germánskych kráľovstiev 

-spoznal vzťahy, ktoré vládli medzi 

Germánmi a Rimanmi 

-pochopil príčiny a dôsledky 

sťahovania národov a postup 

usídľovania Slovanov v Európe 

Slovenský stredovek 

 

Slovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhorské kráľovstvo 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

-Slovanské kmene 

-Náboženstvo starých Slovanov 

-Samova ríša 

-Veľká Morava 

-Misia Konštantína a Metoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Arpádovci 

-Anjouovci 

-Jagelovci 

 

Žiak : 

-spoznal migračné vlny a rozmiestnenie 

Slovanov v Európe, vedel vymenovať 

ich vetvy 

-Spoznal božstvá Slovanov v období 

pohanstva, vymenoval ich hlavných 

bohov 

-pochopil príčinu vzniku a funkciu 

Samovej ríše 

-vedel ozrejmiť proces vzniku 

a etablovania Veľkej Moravy 

-pochopil význam a odkaz misie 

Konštantína a Metoda 

-na mape ukázal rozsah VM za vlády 

kniežaťa Svätopluka 

-pochopil príčiny rozpadu VM 

a oboznámil sa so vznikom nášho 

národa 

-pochopil zložitosť vzťahov s našim 

južným susedom v historickom 

kontexte 

Žiak : 

-pochopil proces formovania 

Uhorského kráľovstva a postavenie 

Slovákov v čase jeho vzniku 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   -spoznal vládu Arpádovcov a ich prínos 

pri pokresťančení Maďarov 

-analyzoval Zlatú bulu Ondreja II. 

a pochopil jej význam pre ďalší vývoj 

uhorska 

-spoznal reformy Karola Róberta a ich 

dosah na baníctvo na našom území 

-pochopil príčiny úpadku štátu za vlády 

Jagelovcov  

Slovenský novovek 
 

 

Habsburgovci 

 

Národná emancipácia 

Slovákov 

 

 

 

 

14 

 

 

-Nástup Habsburgovcov 

-Protihabsburgské povstania 

-Turecká hrozba 

-Slovenské národno-obrodenecké 

hnutie 

 

 

Žiak : 

-spoznal podmienky nástupu 

Habsburgovcov na uhorský trón 

-pochopil príčiny a vedel vyvodiť 

dôsledky stavovských povstaní 

-pochopil význam a prínos vlády Márie 

Terézie a Jozefa II. 

-poznal priebeh tureckej expanzie na 

území habsburskej ríše 

 -s  -poznal podmienky a príčiny                                                  

o    obrodeneckého hnutia Slovákov 

v kontexte so svetovým  osvietenstvom   

      -analyzoval dôležité dokumenty tohto  

       obdobia 

 -spoznal predstaviteľov národného 

hnutia 

 -pochopil význam a SNH 

 

Súčasnosť 
 

Prvá svetová vojna 

 

 

 

Druhá svetová vojna 

 

 

Studená vojna 

 

Vznik SR 

 

 

 

18 

 

-Slováci vo vojne 

-Légie 

 

-Vznik ČSR 

-SRR 

-Postavenie Slovenska v ČSR 

 

-Viedenská arbitráž 

-Slovenský štát 

 

-klérofašizmus 

-holocaust 

-hospodárstvo1939-1945 

-SNP 

-Február 1948 

-Monster procesy 

-Socializmus s ľudskou tvárou 

-Nežná revolúcia 

-Vznik SR 

-SR v EU 

-pochopil skutočnú aj fiktívnu príčinu 

1. svetovej vojny a postoj Slovákov k 

vojne 

-spoznal rozloženie síl , priebeh vojny 

a účasť Slovákov v nej 

-dokázal identifikovať štáty, v ktorých 

sa formovali Légie, vymenoval a na 

mape ukázal významné bojiská čs. 

legionárov 

-pochopil význam ČSNR pre vznik 

ČSR, poznal významné osobnosti 

odboja 

-oboznámil sa so vznikom a postojom 

Slovákov k SRR 

-spoznal postavenie ČSR vo svetovej 

politike a ekonomike 

-pochopil dôsledky krízy 1929-33 pre 

ČSR 

-pochopil príčiny vzniku II.sv.vojny 

ako aj podmienky, za ktorých vznikla 

SR 

-spoznal dôsledky antisemitizmu a 

oboznámil sa s cieľom holocaustu 

-zaujal postoj k SNP a jeho odkazu pre 

dnešok 

-spoznal vývoj vo februári 1948 a  

pochopil postup uzurpácie moci 

komunistami 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   -spoznal obludnosť monster procesov 

a ich obete 

-oboznámil sa s cieľmi a výsledkom 

Pražskej jari 

-diskutoval o príčinách a dôsledkoch 

Nežnej revolúcie 

-spoznal proces vzniku SR  a jej 

etablovania v EU 
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Rozpis učiva predmetu : 

 SEMINÁR Z DEJEPISU              

  ROČNÍK :ŠTVRTÝ 12/13 

4 hodiny týždenne, spolu 120 vyučovacích hodín 

 

 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Svetový pravek  

 

Doba 

kamenná 

  

Doba 

bronzová 

 

Doba železná 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

-hominizácia 

-sapientácia 

-kreacionistická teória 

vzniku života 

-neolitická revolúcia 

-výrobné hospodárstvo 

-deľba práce 

-tlupa 

-pästný klin 

-remeslá 

-druhá deľba práce 

-oppidum 

-druidi 

 

 

Žiak : 

-pochopil rôzne teórie vzniku života 

-spoznal biologické aj sociálne zmeny v 

živote našich predkov 

-dokázal vytvoriť mentálnu mapu výskytu 

jednotlivých vývojových druhov človeka 

-spoznal spôsob života ľudí v období 

prisvojovacieho hospodárstva 

-pochopil prevratnosť zmien, ktoré prinieslo 

výrobné hospodárstvo 

-osvojil si princípy a pochopil dôvody 1. a 2. 

deľby práce 

-pochopil význam kovov pre rozvoj 

remeselnej a poľnohospodárskej výroby 

-spoznal spôsob života kmeňov, ktoré v 

období praveku obývali Európu 

Slovenský pravek  

 

Doba 

kamenná 

  

Doba 

bronzová 

 

Doba železná 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

-hominizácia 

-sapientácia 

-kreacionistická teória 

vzniku života 

-neolitická revolúcia 

-výrobné hospodárstvo 

-deľba práce 

-tlupa 

-remeslá 

-druhá deľba práce 

-oppidum 

-druidi 

 

 

Žiak : 

-pochopil rôzne teórie vzniku života 

-spoznal biologické aj sociálne zmeny v 

živote našich predkov 

-dokázal vytvoriť mentálnu mapu výskytu 

jednotlivých vývojových druhov človeka na 

našom území 

-spoznal spôsob života ľudí v období 

prisvojovacieho hospodárstva a pochopil 

prevratnosť zmien, ktoré prinieslo výrobné 

hospodárstvo 

-osvojil si princípy a pochopil dôvody 1. a 2. 

deľby práce 

-pochopil význam kovov pre rozvoj 

remeselnej a poľnohospodárskej výroby 

-spoznal spôsob života Keltov, ktorí v období 

praveku obývali naše územie 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Svetový starovek 

Mezopotámia 

  

Egypt 

 

India 

 

Čína 

 

Grécko 

 

Rím 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

-vznik mestských štátov 

-vznik centralizovaných 

štátov 

-palácové hospodárstvo 

-chrámové hospodárstvo 

-riečne civilizácie 

-závlahové hospodárstvo 

-orientálne náboženstvá 

-veľká grécka 

kolonizácia 

-Grécko- perzské vojny 

-Peloponézska vojna 

-Helenizmus 

-staroveká filozofia a 

kultúra 

-republikánske obdobie 

-cisárstvo 

-Púnske vojny 

-triumviráty 

-zánik ZRR 

 

-pochopil podmienky a dôsledky vzniku 

prvých mestských štátov a centralizovaných 

štátov 

-pochopil spôsob fungovania palácového a 

chrámového hospodárstva riečnych civilizácií 

-spoznal náboženské predstavy starovekých 

orientálnych národov 

-pochopil príčiny a dôsledky gréckej 

kolonizácie 

-spoznal príčiny a dôsledky vojen medzi 

Gréckom a Perziou 

-pochopil vývoj a zmeny života v období 

vlády Macedónska 

-osvojil si informácie o Etruskoch a spoznal 

vývoj Ríma od obdobia kráľovstva až 

cisárstva cisárstva 

Slovenský starovek 

Germánske  

kmene 

 

 

4 

 

- Marobudovo kráľovstvo 

- Vaniovo kráľovstvo 

 

-pochopil podmienky vzniku germánskych 

kráľovstiev 

-spoznal vzťahy, ktoré vládli medzi 

Germánmi a Rimanmi 

-pochopil príčiny a dôsledky sťahovania 

národov a postup usídľovania Slovanov 

v Európe 

Svetový stredovek 
 
Byzantská ríša 

 

Arabská ríša 
 

Slovania 

 
Stredoveké mestá 

 

Stredoveká kultúra 
 

Dejiny Anglicka 

 
Dejiny Francúzska 

 

Reformačné hnutie 
 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

-cézaropapizmus 

-ikonoklazmus 

-povstanie Níka 

-Justiniánsky kódex 

-Islam 

-Véča 

-remeselná výroba 

-privilégium 

-cech 

-mešťan 

      -lénny systém 

      -100ročná vojna 

      - vojna ruží 

      -boj o investitúru 

 

Žiak : 

-spoznal princíp fungovania Byzantskej vlády 

-pochopil príčiny obrazoborectva 

-spoznal základné piliere islamskej viery a spoznal 

islamsku kultúru 

-vie ukázať migračné smery vybraných národov v 

období sťahovania národov 

-pochopil náboženské predstavy Slovanov a spoznal 

ich remeselné zručnosti 

-pochopil podmienky vzniku stredovekých miest 

-vie vysvetliť funkcie cechov 

-pozná význam mestských práv a privilégií 

-vie vysvetliť fungovanie lénnej spoločnosti a lénnych 

vzťahov 

-pozná príčiny a dôsledky 100ročnej vojny a vojny  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovenský stredovek 

 

Slovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhorské 

kráľovstvo 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

-Slovanské kmene 

-Náboženstvo starých 

Slovanov 

-Samova ríša 

-Veľká Morava 

-Misia Konštantína a 

Metoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Arpádovci 

-Anjouovci 

-Jagelovci 

 

Žiak : 

-spoznal migračné vlny a rozmiestnenie 

Slovanov v Európe, vedel vymenovať ich 

vetvy 

-Spoznal božstvá Slovanov v období 

pohanstva, vymenoval ich hlavných bohov 

-pochopil príčinu vzniku a funkciu Samovej 

ríše 

-vedel ozrejmiť proces vzniku a etablovania 

Veľkej Moravy 

-pochopil význam a odkaz misie Konštantína 

a Metoda 

-na mape ukázal rozsah VM za vlády 

kniežaťa Svätopluka 

-pochopil príčiny rozpadu VM a oboznámil 

sa so vznikom nášho národa 

-pochopil zložitosť vzťahov s našim južným 

susedom v historickom kontexte 

Žiak : 

-pochopil proces formovania Uhorského 

kráľovstva a postavenie Slovákov v čase jeho 

vzniku 

-spoznal vládu Arpádovcov a ich prínos pri 

pokresťančení Maďarov 

-analyzoval Zlatú bulu Ondreja II. a pochopil 

jej význam pre ďalší vývoj uhorska 

-spoznal reformy Karola Róberta a ich dosah 

na baníctvo na našom území 

-pochopil príčiny úpadku štátu za vlády 

Jagelovcov  

Svetový novovek 

 

Zámorské 

objavy 

 

Aztécka ríša 

 

Inská ríša 

 

Nizozemská 

revolúcia 

 

Anglická 

revolúcia 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

-K.Kolumbus 

-kolonizátori 

-Tenochtitlán 

-Hujzilapochtli 

-Montezuma II. 

-Cortéz, Velasquez 

-Cuzco 

-Vajna Capac 

-Pizzaro 

-Parlamentári 

-Utrechtská únia 

-parlamentná opozícia 

-lord protector 

Žiak : 

-spoznal dôvody hľadania novej cesty do 

Indie 

-pochopil predpoklady objavných plavieb ako 

aj ich dôsledky 

-oboznámil sa s najvýznamnejšími 

civilizáciami Nového sveta 

-spoznal príčiny vedúce k vypuknutiu 

buržoáznych revolúcií 

-rozpoznal zmeny, ktoré revolúcie priniesli 

-analyzoval revolučné dokumenty 

-spoznal princípy humanizmu a oboznámil sa 

s renesančnou kultúrou 

-pochopil význam a dôsledky objavenia 

knihtlače 

-vie identifikovať príčiny a výsledky ABR 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Francúzska 

buržoázna 

revolúcia 

 

Humanizmus 

a renesancia 

 

30 ročná 

vojna 

 

Priemyselná 

revolúcia 

 

Napoleón 

Bonaparte 

 

Americké 

dejiny 

 

Rusko a 

balkánske 

národy v 19. 

storočí 

 

Zjednotenie 

Talianska a 

Nemecka 
 

2 

 

 

1 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

-Bill ofrichts 

-Deklarácia práv 

-Dekrét 

Konštitúcia 

-Knihtlač 

-zaalpský humanizmus 

-renesančné umenie 

-lietajúci člnok 

-bessemerizácia 

-thomasovanie 

-code civilizácie 

-konkordát 

-Viedenský kongres 

-Svätá aliancia 

-deklarácia nezávislosti 

-Lexington, Concord 

-články konfederácie 

-Krymská vojna 

-Berlínsky kongres 

-veľko a malo nemecká 

teória 

-G. Garibaldi. C.Cavour 

-pochopil príčiny a pozná priebeh a zmeny, 

ktoré priniesla 30 ročná vojna 

-pozná priebeh a vie vyvodiť dôsledky 

priemyselnej revolúcie 

-spoznal príčiny nerovnomerného vývoja v Z 

a V Európe 

     -spoznal osobnosť Napoleona Bonaparte 

 -chápe vnútornú aj zahraničnú politiku 

Napoleona a vie na mape lokalizovať bojiská 

a územné zmeny napoleónskeho  

      obdobia 

      -analyzoval dôležité dokumenty tohto  

       obdobia 

 -pozná výsledky Viedenského kongresu 

 -pochopil význam a odkaz Svätej aliancie 

 -pozná proces vzniku USA 

 -pochopil príčiny a pozná priebeh občianskej 

vojny Sever- Juh 

 -spoznal vnútorné zmeny a zahraničnú 

politiku Ruska v 19. storočí 

 -pochopil význam národnooslobodzovacieho 

boja balkánskych národov a pozná výsledky 

Berlínskeho kongresu 

-vie zrekonštruovať národno-zjednocovací 

boj Nemcov a Talianov 

Slovenský novovek 

 

 

Habsburgovci 

 

Národná 

emancipácia 

Slovákov 

 

 

 

 

12 

 

 

-Nástup Habsburgovcov 

-Protihabsburgské 

povstania 

-Turecká hrozba 

-Slovenské národno-

obrodenecké hnutie 

 

 

Žiak : 

-spoznal podmienky nástupu Habsburgovcov 

na 

uhorský trón 

-pochopil príčiny a vedel vyvodiť dôsledky 

stavovských povstaní 

-pochopil význam a prínos vlády Márie 

Terézie a Jozefa II. 

-poznal priebeh tureckej expanzie na území 

habsburskej ríše 

 -s  -poznal podmienky a príčiny obrodeneckého 

       hnutia Slovákov v kontexte so svetovým                      

o    osvietenstvom   

      -analyzoval dôležité dokumenty tohto  

       obdobia 

 -spoznal predstaviteľov národného hnutia 

 -pochopil význam a SNH 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Svetová súčasnosť 

 

Prvá svetová 

vojna 

 

Ruské revolúcie 

 

Parížske 

mierové 

rokovania 

 

Veľká 

hospodárska 

kríza 

 

Druhá svetová 

vojna 

 

Holocaust 

 

Studená vojna 

 

Svet na konci 

20. storočia 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

-Trojspolok 

-Trojdohoda 

-Zákopová vojna 

 

-Bolševizmus 

-VOSR 

-Trianonská, Saint 

Germainská zmluva 

 

-Spoločnosť národov 

-Čierny štvrtok 

 

-nacizmus, fašizmus 

-holocaust 

-atómové bomby 

-konferencie Veľkej trojky 

-OSN 

-Bipolarita sveta 

-NATO, Varšavská zmluva 

-ESVO, RVHP 

-Glasnosť, Perestrojka 

-pád železnej opony 

Žiak : 

-pochopil skutočnú aj fiktívnu príčinu 1. svetovej 

vojny 

-spoznal rozloženie síl pred vojnou a vie identifikovať 

veľmoci a ich ciele 

-dokázal identifikovať zmeny na politickej mape sveta 

po Prvej svetovej vojne 

-pochopil význam Mierovej konferencie v Paríži ako 

aj založenia Spoločnosti národov 

-spoznal pravidlá fungovania trhovej ekonomiky a 

odkryl dôsledky Veľkej hospodárskej krízy 

-pochopil hrozbu nacizmu a fašizmu pre ľudstvo a vie 

na mape ukázať významné bojiská Druhej svetovej 

vojny 

-spoznal dôsledky antisemitizmu a oboznámil sa s 

cieľom holocaustu 

-zaujal vyhradený postoj k hrôzam 2. sv.v. 

-spoznal vývoj vo svete po 2. sv.v. A pochopil 

polarizáciu sveta, vznik superveľmocí ako aj 

globalizáciu regionálnych problémov. 

-pochopil nevyhnutnosť pádu železnej opony a spoznal 

zmeny , ktoré tento zvrat priniesol 

Slovenská súčasnosť 

 

Prvá svetová 

vojna 

 

 

 

Druhá 

svetová vojna 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

-Slováci vo vojne 

-Légie 

 

-Vznik ČSR 

-SRR 

-Postavenie Slovenska v 

ČSR 

 

-Viedenská arbitráž 

-Slovenský štát 

 

-klérofašizmus 

-holocaust 

-hospodárstvo1939-1945 

-SNP 

 

Žiak : 

-pochopil skutočnú aj fiktívnu príčinu 1. 

svetovej vojny a postoj Slovákov k vojne 

-spoznal rozloženie síl , priebeh vojny a účsť 

Slovákov v nej 

-dokázal identifikovať štáty, v ktorých sa 

formovali Légie, vymenoval a na mape 

ukázal významné bojiská čs. legionárov 

-pochopil význam ČSNR pre vznik ČSR, 

poznal významné osobnosti odboja 

-oboznámil sa so vznikom a postojom 

Slovákov k SRR 

-spoznal postavenie ČSR vo svetovej politike 

a ekonomike 

-pochopil dôsledky krízy 1929-33 pre ČSR 

-pochopil príčiny vzniku II.sv.vojny ako aj 

podmienky, za ktorých vznikla SR 

-spoznal dôsledky antisemitizmu a oboznámil 

sa s cieľom holocaustu 

-zaujal postoj k SNP a jeho odkazu pre 

dnešok 
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Rozpis učiva predmetu : CVIČENIA Z DEJEPISU       

ROČNÍK 4.   12/13 

2 hodiny týždenne, spolu 60 

vyučovacích hodín 

 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Súčasné dejiny- Premeny Československa po II. svetovej vojne 

 

Slovensko v 

komunistickom 

Československu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- od ľudovej demokracie ku 

komunistickej totalite 

-dôsledky Postupimskej  

konferencie  

- odsun Nemcov  

- maďarská otázka 

-voľby 1946 

- 1948-februárový prevrat  

- podoby totality a jej obete 

 -odpor proti totalite  

- pražská jar  

- normalizácia  

- podoby socialistickej    

každodennosti  

 

Žiaci : 

-rozpoznali medzníky 

vnútropolitického vývoja ČSR v 

rokoch 1945-1948 

-oboznámili sa s priebehom 

a výsledkami posledných slobodných 

volieb v r. 1946 

 -zdokumentovali prípravu 

komunistov na prevzatie a 

uskutočnenie moci v roku 1948 

 -vymedzili príčiny a dôsledky 

začlenenia ČSR do sovietskeho 

bloku  

-identifikovali na konkrétnych 

príkladoch formy odporu proti 

komunistickej totalite 

 -vymedzili príčiny a dôsledky 

reformného procesu v roku 1968 

-spoznali ideu a osobnosti Pražskej 

jari  

 -zaujali postoj v problémovej 

diskusii: socializmus s ľudskou 

tvárou?  

-vysvetlili dôsledky obdobia tzv. 

normalizácie 

 -zdokumentovali na konkrétnych 

príbehoch rôzne podoby života v 

komunistickej totalite (1948-1989)  

Konflikt ideológií 

 

studená vojna 

 

 

 

 

 

 

 krízy v sovietskom 

bloku  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

-vznik superveľmocí 

-rozdelenie sveta od výstavby k 

pádu berlínskeho múru 

/polarizácia sveta/ 

 maďarská revolúcia  

-Studená vojna a jej podoby 

-karibská kríza 

-kórejský konflikt 

-problémy totalitného bloku  

-Solidarita 

 -perestrojka, glasnosť 

- Blízky východ,  

-Ázia  

-rok Afriky  

-pád totalitných  režimov v Európe 

-Európska integrácia 

 

 

Žiaci: 

-identifikovali príčiny vzniku 

bipolárneho sveta  

-zdokumentovali podstatné príklady 

krízových javov rozdeleného sveta 

(1956- 1989)  

-zdôvodnili vplyv perestrojky a 

glasnosti na vnútropolitický vývoj 

štátov východného bloku -zaujali 

postoj v problémovej diskusii: 

izraelsko-arabské spolužitie 

 -zhodnotili proces dekolonizácie v 2. 

polovici 20. storočia  

-zdôvodnili príčiny pádu železnej 

opony  

-spoznali ideu vzniku EU a princípy 

jej fungovania 
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Názov predmetu GEOGRAFIA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
V rámci predmetu geografia žiaci spoznávajú jedinečnosti planéty Zem. Pochopia význam 

poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im 

pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdio, geografie im umožňujú 

spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny 

človekom. Predmet zabezpečuje vzdelávanie v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody 

Zeme a ľudskej spoločnosti. Zem je priestor pre život ľudí a poznanie zákonitostí fungovania má 

dôležité postavenie vo vzdelávaní mladého človeka, pretože podľa toho, ako dobre sa naučí 

chápať vzájomný vplyv človeka a prírody, podľa toho je Šanca, že životný priestor bude 

zachovaný aj pre ďalšie generácie. V obsahu vzdelávania sa prepájajú i poznatky z iných oblastí 

vzdelávania (napr. histórie, biológie, matematiky, umenia). Učebný predmet geografia vytvára 

priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, štatistickými materiálmi a inými zdrojmi 

informácií. Žiaci si zdokonaľujú  zručnosti pri narábaní s databázami, diagramami, grafmi, 

fotodokumentáciou aj v podobe výstupov tematických máp. 

Význam geografie spočíva aj  tom, že žiaci vedia  aplikovať poznatky po skončení školy pri 

rozvoji regiónov, v ktorých žijú a použitím analýzy a syntézy dokážu porovnávať vybrané regióny 

medzi sebou aj so slovenskou realitou a vyhodnotiť ich. V súčasnosti sa kladie dôraz na schopnosť 

prezentovať región a porovnávať ho s inými. V súvislosti s európskou integráciou je potrebné, aby 

žiaci získajú aj poznatky o historických, geografických a kultúrnych danostiach. V rámci 

napĺňania geografických cieľov sa nekladie dôraz na jednoduché encyklopedické poznatky, ale 

ťažiskom je zameranie na identifikáciu základných zákonitostí, väzieb, aktuálnych problémov na 

Zemi a v spoločnosti, ako aj na ich riešenie. Prostredníctvom geografie žiaci získajú schopnosť 

rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom, dôležitosť poznania a ochrany 

prírodnej a kultúrnej krajiny, pestovanie kladného postoja a úcty k svojmu okoliu, iným národom 

a samozrejme k sebe samému. Nezanedbateľnou súčasťou je i analýzy premien krajiny v čase. Ich 

cieľom je poznať zákonitostí vývoja krajiny a možnosti tvorby prognóz pre jej ďalšom využívaní, 

ochrane a zveľaďovaní.  

 

Obsah vzdelávania  
 

Obsah vzdelávania na gymnáziu úzko nadväzuje na geografické vyučovanie v základných 

školách, preto sa očakáva ovládanie geografických pojmov a najmä názvov (osvojených počas 

výučby geografie v základných školách). Obsahuje i prepojenie s environmentálnou výchovou. 

Vychádza z obsahu základných tém geografie – fyzickej, humánnej aj regionálnej, ale dôraz sa 

kladie na prepojenie tém a komplexné hodnotenie geografických javov, orientáciu vo svete na 

základe geografickej charakteristiky.    

    

Obsah výučby vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu- vzdelávacia oblasť „Človek 

a spoločnosť“ a je rozdelený do ročníkov nasledovne:  

1.ročník (1 hodina týždenne) 

 Geografia v praxi, Planéta Zem, Príroda Zeme (zákonitosti atmosféry, hydrosféry, litosféry 

pedosféry, biosféry a poľnohospodárstva) 

2. ročník (2 hodiny týždenne) 
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Geografia sídiel a obyvateľstva, hospodárska geografia, svetové dopravné systémy, cestovný 

ruch,  zmeny na politickej mape Zeme, Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália, Polráne oblasti, 

oceány (aplikácia poznatkov na svetadiely), človek v krajine a jej ochrana 

3.ročník (1 hodina týždenne) 

Slovenská republika -prírodné podmienky, obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo, aplikácia 

poznatkov na regióny Slovenska a miestny región 

 

V 3.- 4. ročníku si žiaci môžu zvoliť seminár z geografie, ale z aktuálnej ponuky seminárov, 

ktoré prehlbujú získané geografické poznatky. 

 

Ciele učebného predmetu 

Hlavným cieľom predmetu geografia je, aby žiak správne využíval nadobudnuté geografické  

poznatky a zručností v praxi. Žiak si osvojí  vedomostí o javoch, zákonitostiach na Zemi, vzťahoch medzi 

geosférami Zeme.  

Ďalšími cieľmi je u žiakov  formovať logické myslenie,  rozvíjať ich vedomosti, schopnosti 

objavovať a snahu vysvetľovať, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní  

a občianskom živote. Žiaci sa naučia všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, čítať mapu, 

orientovať sa na nej a podľa nej v praxi (plány miest, autoatlas), vnímať jedinečnosť prírodných javov a 

výtvorov na Zemi. Vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí, rozumieť grafom, diagramom, hľadať 

riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať 

ho), diskutovať o návrhoch, oceniť krásu prírody a  naučiť sa ju vážiť a chrániť ju. 

Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že geografické 

poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj 

z odhaľovania všeobecných princípov života na zemi. Orientovať sa v aktuálnych situáciach vo svete a na 

Slovensku. Hodnotiť javy a fakty vzniknuté na Zemi i zapríčinené človekom. V jednotlivých regiónoch 

Zeme dokázať posúdiť súčasnú politickú a ekonomickú situáciu. 

 

Prehľad kompetencií, výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Jednotlivé kompetencie možno zhrnúť do viacerých tematických okruhov: 

 Rozvíjanie kompetencie pracovať s informáciami sa deje prostredníctvom analýzy 

a interpretácie rozsiahleho súboru vstupných faktografických informácií, ktoré žiak 

dokáže sám získať a ich transformovať  do hodnotiacich a sumarizujúcich výstupov. 

Schopnosť pracovať s týmito výstupmi v podobe tematických máp, tabuliek, 

schém, diagramov a blokdiagramov. Zároveň sa tým rozvíja aj čitateľská gramotnosť 

a to čítanie nesúvislých textov. Cieľom je naučiť pracovať a interpretovať údaje.   

 Praktické zvládnutie riešenia problémových situácií vyžadujúcich analýzu 

kartografického materiálu najrôznorodejšej povahy (aj v digitálnej forme, vrátane práce 

s GPS je súčasťou rozvíjania kompetencie riešiť problémy v prepojení na digitálnu 

kompetenciu. Používať informačné a komunikačné technológie sú neoddeliteľnou 

súčasťou vyučovanie pri tvorbe projektov ale aj pri úlohách z regionálnej geografie sveta. 

 Aplikovať poznatky o zákonitostiach premien geografickej krajiny pri posudzovaní 

perspektív vybratých regiónov. Navrhovať a hodnotiť alternatívne postupy pri scenároch 

ich rozvoja. Praktický význam geografie spočíva v tom, že pomáha modelovať aj 

pracovné možnosti – modelová cestovná kancelária, rozvoj regiónu, prezentácia 

vlastného regiónu. 

 Pochopenie globálnych trendov vývoja spoločnosti na Zemi a uplatnenie zručnosti na 

využitie týchto poznatkov pri profesných aktivitách (ďalšie štúdium, podnikanie a i.). 
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 Racionálne zhodnotenie dosahov ľudskej činnosti na životné prostredie a budovanie 

postojov, ktoré sú v súlade s optimalizáciou využitia krajiny pri minimálnych zásahoch 

do prírody (udržateľný rozvoj). 

 Viesť žiakov k vnímaniu  odlišností medzi jednotlivými, národmi, kultúrami a 

náboženstvami a v konečnom dôsledku k odmietavému postoju k intolerancii, xenofóbii 

a násiliu (problematika ľudských práv). 

 Spoznávanie kultúr a zvykov obyvateľov rôznych štátov sveta, ktoré vedie k akceptácii 

ich spôsobu života  

 Komunikatívnu kompetenciu – využívaním samostatných prejavov žiakov a používaním 

správnej geografickej terminológie 

 

V tomto predmete sa rozvíjajú a skvalitňujú kľúčové kompetencie - komunikatívne a sociálno - 

interakčné, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a 

spôsobilosti byť demokratickým občanom chrániacim svoje prírodné prostredie: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, 

aby každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich geografického vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie,  

matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri geografickom 

vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného geografického problému z hľadiska jeho správnosti, 

jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  

rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia geografických problémov aj v iných oblastiach 

vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich geografického vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich geografického vzdelávania využívaním 

všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
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 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

 

Metódy a formy uplatňované vo vyučovaní geografie 

Uprednostňujú sa také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať. Dôraz sa kladie na používanie 

aktivizujúcich metód za účelom rozvoja kľúčových kompetencií žiakov. Učiteľ pomocou nich 

motivuje, povzbudzuje a viedie žiaka k čo najlepším výkonom, podporuje jeho aktivity. Počas 

výchovno – vzdelávacieho procesu geografie sa nekladie dôraz na jednoduché osvojovanie 

encyklopedických poznatkov, ale ťažiskom je zameranie na identifikáciu základných zákonitostí, 

väzieb, aktuálnych problémov na Zemi a v spoločnosti, ich riešenie a i. 

 

Pri vyučovaní sa využívajú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Výklad 

Riadený rozhovor 

Heuristický rozhovor 

Práca s glóbusom, atlasom, 

nástennou mapou, učebnicou 

Práca s odbornou literatúrou,  

Diskusia,  

Štatistické spracovanie údajov,  

Využívanie IKT 

Priame pozorovanie 

Brainstorming 

Didaktické hry 

a iné 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Vychádzka do okolia školy 

Exkurzia 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Učebnice:  Geografia pre 1.ročník,M.Bizubová a kol.,  SPN, Bratislava, 2008 

                  Geografia pre 2.ročník, L.Tolmáči a kol., VKÚ, Harmanec, 2009 

       Geografia pre 3.ročník, L.Tolmáči a kol., VKÚ, Harmanec, 2011 

(učebnice sú dopĺňané o nové vydania) 

Školské atlasy (svet, Slovenská republika), mapy – všeobecno- geografické, tematické  

Ďalšia odborná literatúra: Brázdil R. a kol.: Úvod do studia planety Zeme. Státní pedagogické. 

Praha 1988 , Kele F., Mariot P.: Zem okolo nás. SPN.  Bratislava 1998, a iné  (podľa ponuky 

z knižnice, kníhkupectva) 

 

Didaktická technika: interaktívna tabuľa, PC, internet 

Iné pomôcky: glóbus,  pracovný list, tabuľa, krieda, časopisy, denná tlač, masmédia, vzorky 

hornín, pôdy, ... 

(pomôcky z projektu Moderná škola pre predmet geografia) 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

728 

 

 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa používajú aktuálne metodické pokyny na daný školský rok. 

- Ústne   skúšanie        

- Písomné skúšanie 

(písomka, test, hodnotenie žiakovej práce - referát, prezentácia) 

- Aktivita  v rámci hodín, domáca úloha, projekt 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 

prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného je aj riešenie úloh z učiva jednotlivých 

tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 

z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet geografia je úzko 

previazaný s témami: 

 Ekológie (napr. národné parky), dejepisu (napr. zmeny na politickej mape sveta), matematiky 

(napr. výpočty pri mierke mapy),  biológie (napr. rastlinstvo bioklimatických pásiem), informatiky 

(napr. práca s prezentáciami), občianskej náuky (napr. kultúra), fyziky (napr. pohyby planéty 

Zem), chémie (chemické zvetrávanie hornín) 

 

 

Tematické celky odučené s použitím výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu  

Moderná škola Kód ITMS projektu: 26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  
Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : GEOGRAFIA 
1 hodiny týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Geografia v praxi    

Geografia ako veda 

 

1  význam geografie pre ľudskú 

spoločnosť  

 uplatnenie geografických 

informácií (poznatkov, zručností) 

v každodennom živote. 

objekt geografie 

geografická terminológia(geosféry, 

FGS, SES, krajinná sféra, krajina) 

 Vysvetlil význam geografie pre 

ľudskú spoločnosť a uviedol 

možnosti uplatnenia geografických 

informácií v každodennom živote 

 Správne charakterizoval jednotlivé 

pripovrchové geosféry, FGS 

a socioekonomickú sféru. 

 

 Opísal objekt geografie. 

 

 Vysvetlil vzťah medzi krajinnou 

sférou a krajinou. 

 

Zemský povrch 

a mapa 

Obsah mapy 

2 Mapa 

tematická mapa, 

legenda mapy, 

mierka mapy, 

mapové znaky 

kartogram a kartodiagram, GPS 

Orientácia sa na mape, 

Interpretácia údajov z  diagramov, 

schém, tabuliek. 

využitie  GPS s mapou 

v každodennom živote 

 

 Správne definoval pojem 

 mapa a objasnil jej využitie 

v praxi 

 Vysvetlil obsah pojmov  

 tematická mapa, legenda mapy, 

mierka mapy, mapové znaky 

 Rozlíšil kartogram a  

 kartodiagram 

 Vypočítal vzdialenosti na  

 mape pomocou mierky mapy 

 Vedel sa orientovať na  

 mape a určovať polohu 

ľubovoľného bodu pomocou 

geografických súradníc 

 Využil  dostupné  

 kartografické produkty a rôzne 

geografické zdroje údajov 

v tlačenej aj elektronickej 

podobe pri zostavovaní grafov 

a tabuliek počítačom  

 Vytvoril  vlastnú mentálnu  

 schému a mentálnu mapu pre 

orientáciu v konkrétnom území 

 Porovnal využitie GPS  
 s mapou. 

Planéta Zem      

Zem vo vesmíre, jej  

tvar  a veľkosť 

 

1  vesmír, planéty, kométy, Slnko, 

slnečná sústava  

tvar Zeme 

veľkosť Zeme (polomer Zeme – 

guľa, elipsoid) 

dôsledky tvaru Zeme 

 Porovnal veľkosť Zeme pri 

aproximácii jej tvaru ako gule 

a elipsoidu. 

 Uviedol príklady  dôsledkov tvaru 

Zeme na usporiadanie typov 

krajín na Zemi. 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Planéta Zem      
Obeh Zeme okolo 

Slnka a jeho dôsledky 

 

Rotácia Zeme okolo 

osi a jej dôsledky 

2 obeh Zeme okolo Slnka (tropický 

rok) 

ekliptika 

dôsledky obehu Zeme 

rotácia Zeme okolo osi 

dôsledky rotácie Zeme 

 hviezdny a slnečný deň 

 dátumová hranica 

časové pásma  

 Demonštroval obeh Zeme  

 na modeloch, nákresoch 

a uviedol dôsledky daného obehu 

na ľubovoľné miesto na Zemi 

 Objasnil pojem ekliptika 

 Vysvetlil rotáciu Zeme  

 okolo osi a jej dôsledky na život 

človeka 

 Vypočítal rozdiel časov   

 miest v ľubovoľných časových 

pásmach a zohľadnil význam 

dátumovej hranice 

 

 

Slapové javy 

 

1 Mesiac   

 slapové javy,  

zatmenie Slnka 

fázy Mesiaca  

 Opísal vlastnosti Mesiaca a jeho 

obeh okolo Zeme, fázy Mesiaca 

 Vysvetlil vznik slapových javov  

 Demonštroval zatmenie  Slnka 

a Mesiaca pomocou nákresu 

Príroda  Zeme     

Atmosféra 

-jej charakteristika, 

počasie, klíma 

-výmena tepla 

a rozloženie zrážok na 

Zemi 

-vzduchové hmoty, 

fronty a tlakové útvary 

-všeobecná cirkulácia 

atmosféry a miestne 

prúdenie vzduchu 

(prúdenie vzduchu 

v troposfére) 

-klimatické pásma 

a oblasti 

-globálne otepľovanie 

 

7 zloženie atmosféry 

počasie a podnebie,  

prvky počasia  

klimatotvorné činitele 

procesy v atmosfére (rozloženie 

teploty a zrážok na Zemi, 

všeobecná cirkulácia atmosféry) 

 rozmiestnenie  vzduchových hmôt 

na Zemi 

tlaková výš a níž, miestne vetry,  

monzúny, hurikány, Corioliosva 

sila   

podnebné  pásma  

Interpretácia informácie z 

klimatických diagramov  

 

Prierezová téma(environmentálna 

výchova) -globálne otepľovanie, 

znečisťovanie ovzdušia, skleníkový 

efekt- ich dôsledky na prírodu a 

človeka 

 

 Opísal zloženie atmosféry 

 Zdôvodnil rozdiely v počasí 

a klíme  

 Vymenoval prvky počasia a 

klimatotvoré činitele 

 Vysvetlil vzťah medzi 

teplotnými a zrážkovými 

pásmami a zdôvodnil ich vznik 

 Načrtol schému všeobecnej 

cirkulácie atmosféry s jej 

analýzou 

 Rozlíšil  rozmiestnenie 

vzduchových hmôt na Zemi 

 Vysvetlil pojmy: vysoký a nízky 

tlak, hurikány, Coriolisova sila 

 Demonštroval pomocou 

obrázkov princípy vzniku 

miestnych vetrov a monzúnov 

 Uviedol vzťah medzi 

podnebnými pásmami a 

množstvom dopadajúceho 

slnečného žiarenia 

 Charakterizoval podnebné pásma 

 Čítal klimatické diagramy a na 

ich základe charakterizoval 

podnebie rôznych miest na Zemi 

 Uviedol znaky globálneho 

otepľovania a aktualizoval 

poznatky o nich  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Príroda  Zeme     

   -Vyvodil všeobecné závery 

globálneho otepľovania na život na 

Zemi 

Hydrosféra 

-jej charakteristika 

a obeh vody na Zemi 

-svetový oceán, jeho 

význam, reliéf 

oceánskeho dna 

-vlastnosti vody 

oceánov, dynamika 

morskej vody 

-povrchové toky 

a význam riek 

-jazerá, nádrže, 

ľadovec, 

podpovrchová voda 

-vodou podmienené 

procesy a formy 

6 obeh vody na Zemi,  

svetový oceán 

vlastnosti vody oceánov  

význam morí  

pohyby morskej vody, (vlnenie, príliv, 

príboj, príliv a odliv)  

rieky na povrchu a ich režim odtoku  

jazerá, umelé vodné nádrže 

vznik ľadovcov  

činnosť vody na zemský povrch 

(kaňony,  jaskyne)  

 

Prierezová téma- znečistenie 

svetového oceánu, význam riek, 

zdroje pitnej vody, ochrana 

vodných zdrojov 

-Demonštroval pomocou obrázku obeh 

vody na Zemi 

- Definoval pojem svetový oceána 

a popísal vlastnosti vody oceánov 

- Uviedol  využitia morí 

- Vysvetlil dynamiku pohybov oceánskej 

a morskej vody a príčiny ich vzniku  

- Charakterizoval rieky na povrchu 

-  Analyzoval pomocou grafov typy 

režimu odtoku vybraných riek 

- Uviedol rozdiel medzi jazerom 

a umelou vodnou nádržou 

- Objasnil vznik ľadovcov a formy 

reliéfu, ktoré vzniknú ich vplyvom 

- Porovnal horský a pevninský ľadovec 

- Na konkrétnych príkladoch uviedol  

vodou podmienené procesy a formy 

reliéfu a formy reliéfu 

- zhodnotil zdroje pitnej vody na Zemi a 

ich dostupnosť a ochrana 

- Diskutoval o význame riek pre 

obyvateľov v rôznych častiach sveta 

Litosféra 

-stavba Zeme, pohyby 

litosferických dosiek 

- Planetárne členenie 

litosféry, horniny, 

význam hornín 

- Vnútorné procesy 

(horotvorná činnosť, 

sopečná činnosť, 

zemetrasenie) 

-vonkajšie procesy 

(kryogénne, 

gravitačné, veterné, 

biogénne, 

antropogénne) 

 

5  stavba zemského telesa 

zloženie zemskej kôry (horniny)   

 litosferické dosky a ich pohyb  

vrásnenie, zemetrasenie, sopečná 

činnosť, rift, pohoria, priekopová 

prepadlina, sopka, cunami  

sopečné  a zemetrasné pásy na 

zemeguli   

pôsobenie vonkajších síl (voda, 

vietor, ľadovec, tiaž, človek, 

rastliny, živočíchy ) na formovanie  

zemského  povrchu  

 

 

 Načrtol stavbu Zeme 

 Klasifikoval  horniny tvoriace 

zemskú kôru 

 Vymenoval litosferické dosky 

a demonštroval na nákresoch  ich 

pohyb 

 Charakterizoval vrásnenie, 

zemetrasenie a sopečnú činnosť 

 Zdôvodnil miesta výskytu 

zemetrasení, cunami, sopečných 

erupcií a možnosti ochrany 

človeka pred nimi  

 V diskusii porovnal mechanizmy 

pôsobenia endogénnych a 

exogénnych procesov  a ich 

vplyv na tvorbu zemského 

povrchu  

 Vytvoril mapy najzaujímavejších 

povrchových tvarov na svete 

Pedosféra 

-vznik a zloženie pôdy, 

jej význam 

-pôdne typy Slovenska 

-pôdne typy na Zemi 

 

3 vznik a zloženie pôdy 

pôdne typy  

pôdne druhy 

 

Prierezová téma (environmentálna 

výchova)- erózia pôd 

 

 Objasnil vznik a zloženie pôdy 

 Opísal vybrané pôdny typy a uviedol 

ich využívanie pre 

poľnohospodárstvo 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Biosféra 

-bioklimatické pásma 

a zóny 

-Vertikálne členenie 

biosféry 

- Ochrana prírody 

- poľnohospodárstvo, 

typy poľnohospodárskej 

krajiny 

4 Živé organizmy, ekosystém 

pásma (tundra, tajga, lesy mierneho 

pásma, step, savany, dažďové lesy)  

vertikálne členenie biosféry 

typy poľnohospodárskej krajiny 

 

Prierezová téma (environmentálna 

výchova)-svetové pralesy, ohrozené 

rastlinné a živočíšne druhy, dôsledky 

ekonomických aktivít človeka na 

prírodu   

 Vysvetlil prepojenie podnebných a 

vegetačných pásiem  

 Charakterizoval pásma (tundra, 

tajga, lesy mierneho pásma, step, 

savany, dažďové lesy)  

  Uviedol  príčiny vertikálneho 

členenia biosféry a interpretoval na 

príklade Slovenska 

 Uviedol klady a zápory  ľudskej 

aktivity na pôdu, rastlinstvo a 

živočíšstvo. 

 Opísal na základe činnosti človeka  

v krajine  typy poľnohospodárskej 

krajiny 

Úvodná hodina 1  Oboznámil sa s organizačnými 

pokynmi, kritériami hodnotenia, 

formami skúšania, exkurziami a pod. 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : GEOGRAFIA 
2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O b y v a t e ľ s t v o  a   s í d l a 21 

Politická mapa sveta        

Aktuálny stav  

Organizácie 

3  Štáty, svetadiely, hlavné mestá 

vybraných  štátov 

 Organizácie, OSN, NATO. EU 

 Vedel sa orientovať na politickej 

mape sveta 

 Poznal zameranie jednotlivých 

organizácií 

Obyvateľstvo sveta         18 

Dynamika 

obyvateľstva 

4 o Rozmiestnenie obyvateľstva 

v jednotlivých regiónoch sveta 

o Najväčšie populácie sveta – 

pohyb obyvateľstva 

o Prirodzená a mechanická 

migrácia obyvateľstva, druhy 

migrácie a jej prejavy 

o Obyvateľstvo a prírodné 

pomery 

 Vytvoril na základe údajov 

informácie o oblastiach s vysokou 

koncentráciou obyvateľstva 

 Vysvetlil dôvody migrácie, 

problémy migrantov 

 Zhodnotil ako prírodné pomery 

môžu ovplyvniť rozmiestnenie 

osídlenia 

Obyvateľstvo 

Austrálie 

4 o Rozmiestnenie obyvateľstva, 

vplyv prírodných podmienok 

na rozmiestnenie 

o Príchod obyvateľov z Európy 

o Aboriginovia, vzťah 

Aboriginov a Európanov 

 Porovnal rozmiestnenie 

obyvateľov v rôznych častiach 

sveta 

 Vytvoril najväčšie zoskupenie 

obyvateľstva 

Obyvateľstvo 

Ameriky 

3 o Rozmiestnenie obyvateľstva 

v severnej a južnej Amerike 

o Oblasti koncentrácie 

 Prezentoval informácie zo 

zdrojov, zatriedil ich a vyhodnotil 

 Porovnal rozmiestnenie v severnej 

a južnej Amerike 

Obyvateľstvo 

Európy 

3 o Rozmiestnenie obyvateľstva 

v Európe 

o Oblasti vysokej koncentrácie 

obyvateľstva 

 Porovnal rozmiestnenie 

obyvateľstva s rozmiestnením 

v iných svetadieloch  

 Vymenoval a zdôvodnil oblasti 

najhustejšej koncentrácie 

obyvateľstva 

Obyvateľstvo Ázie 4 o Rozmiestnenie obyvateľstva 

v Ázií  

o Populačná explózia 

o Riedko zaľudnené oblasti na 

Sibíri 

 Zdôvodnil nerovnomerné 

rozmiestnenie obyvateľstva, 

uviedol príčiny a dôsledky 

Š tá t y  sv e ta    2 8  

Sídla a osídlenie                                        2  Osídlenie, sídlo, obec, mesto 

 Mestská aglomerácia 

 Urbanizácia, konurbácia, 

megalopolis 

 Uviedol na konkrétnych 

príkladoch 

Mesto a jeho 

fenomén, 

Mestá a život v nich, 

rast                              

miest, kultúrna 

rôznorodosť, 

multikultúra                      

3  Štruktúra mesta, pôdorys 

 Rast miest, multikultúra 

a problémy spojené s rastom 

mesta 

 Mesto a prírodné pomery 

 Diskutoval na témy:  

     Ako sme pripravení na kultúrnu   

     rôznorodosť? 

     Ako sa zmení mesto? 

 Vysvetlil ako vplývajú prírodné 

pomery na vznik sídla 

 Porovnal mesto a prírodu na 

vybraných sídlach 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Š tá t y  sv e ta    

Mestá v Austrálii 1  Sydney, Brisbane, Melbourne, 

Camberra 

 Spolužitie rôznych kultúr 

v Sydney 

 Vymenoval typické prvky miest, 

prezentovať ich formou IKT 

Mestá v Európe 1  Paríž, Londýn, Praha, 

Stockholm, Rím, Salzburg, 

Moskva 

 Vymenoval hlavné mestá štátov 

Európy 

 Charakterizoval vybrané štáty 

Európy 

Mestá v Ázii 1  Dillí, Bombaj, Peking, 

Jeruzalem, Abu Dhabí, Tokio 
 Porovnal mestá podľa informácií zo 

zdrojov 

Mestá v Afrike 1  Káhira, Alexandria, Pretória  Získal zo zdrojov základné 

informácie o vybraných mestách 

Mestá v Amerike 1  New York, Washington, Los 

Angeles, Rio de Janeiro, 

Buenos Aireas 

 Porovnal ich pôdorys, ich stavby, 

štruktúru mesta, život obyvateľov v 

meste 

Staré civilizácie a ich 

prínos  

pre svet 

1  Inkovia, Majovia, Aztékovia, 

sumery, Egypťania, Gréci, 

Feničania, Rimania 

 Na základe odborných textov 

a získaných údajov zo zdrojov 

porovnal v čom zásadnom prispeli 

staroveké civilizácie k rozvoju 

poznania 

Štáty v severnej 

Amerike  

a hlavné mestá                                       

3  USA, Kanada, Mexiko – 

rozmiestnenie obyvateľstva, 

oblasti husto a riedko osídlené, 

dynamika obyvateľstva, pohyb 

obyvateľstva 

 Určil vybrané štáty a hlavné mestá 

Štáty v južnej 

Amerike 

a vybrané hlavné 

a veľké 

mestá   

3  Brazília, Argentína  Určil vybrané štáty 

Urbanizácia 2  Urbanizácia sveta 

 Urbanizácia jednotlivých 

svetadielov 

 Vysvetlil pojem urbanizácia, 

dôvody urbanizácie 

 Porovnal svetadiely v urbanizácií 

 Uviedol problémy spojené s  

urbanizáciou 

Mesto a jeho 

fenomén 

2  Štruktúra mesta, vývoj miest 

počas histórie 

 Nadnárodnosť mesta 

 Opísal vybrané mestá a ich 

atmosféru 

 Opísal multikultúrnosť sídel 

Život mimo miest                              1  Vidiecke sídla 

 

 

 

Obyvateľstvo 

v Európe 

Vybrané štáty 

v strednej, severnej, 

južnej, 

Východnej Európe 

a hlavné mestá 

rozmiestnenie 

obyvateľstva 

 

 

 

6  Dynamika obyvateľstva, pohyb 

obyvateľstva, oblasti husto 

a riedko osídlené 

 Štáty v Európe a ich hlavné 

mestá 

 Získal údaje z odbornej literatúry, 

interpretoval ich, hodnotil javy, 

získaval údaje z diagramov, 

štatistických údajov, tém atických 

máp 

 Porovnal vybrané tri štáty 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

H o s p o d á r s t v o  a  c e s t o v n ý  r u c h     8  

Hospodárstvo, 

výrobné odvetvia                                   

postavenie štátov 

v svetovom 

hospodárstve 

Finančníctvo 

2  Priemyselná výroba, 

poľnohospodárstvo, služby, 

veda, finančníctvo 

 Hospodárstvo a prírodné pomery 

 Porovnal postavenie vybraných 

štátov sveta podľa !!!!!! 

 Aktualizoval podľa najnovších 

štatistických údajov a informácií 

ktoré druhy hospodárstva stagnujú 

a ktoré majú rastový trend 

 Ako sa na hospodárskom raste 

prejaví aj v budúcnosti globálna 

kríza 

 Vysvetlil vplyv prírodných 

pomerov na rozvoj hospodárstva 

Dopravné systémy 2  Základné členenie dopravy 

 Dopravné systémy v regiónoch 

sveta, prístavy, letiska 

 Prírodné pomery a dopravné 

systémy 

 Porovnal objem a nákladovosť 

jednotlivých druhov dopravy na 

základe získaných údajov zo 

zdrojov a taktiež aj 

s ekologického hľadiska 

Problémy, 

rozširovanie 

poľnohospodárskej 

výroby, zastavanie 

poľnohospodárskej 

pôdy, dopravné cesty 

a ich vplyv na 

prírodu 

2  Poľnohospodárska pôda sveta, 

úbytok poľnohospodárskej pôdy 

a rast obyvateľstva, staré 

poľnohospodárske oblasti sveta,  

plantážne hospodárstvo, 

rozširovanie dopravných sieti 

 Vyhodnotil súčasný stav, údaje 

preniesť do mapy 

Cestovný ruch                                           2  Druhy cestovného ruchu 

 Výber miest cestovného ruchu, 

destinácie, kultúrno - historické 

oblasti – Benátky, Paríž, Rím, 

Florencia, Rio de Janeiro 

       Horské oblasti – Alpy,   

       Kordilery, Nový Zéland 

       Prímorské oblasti – pobrežie    

       Stredozemného mora, Kanárske  

       ostrovy, Florida, Havajské  

       ostrovy, 

 Itinerár cesty, exkurzia  

 

 Vytvoril vlastný zoznam oblasti 

cestovného ruchu, zhodnotiť ich 

potenciálna základe vytvorených 

vlastných kritérií, tvorba portfólia, 

kriticky hodnotiť klady 

a nedostatky vybraných destinácií 

 Vytvoril návrh trasy exkurzie 

v ľubovoľnej lokalite 

K u l t ú r a 9 

Ochrana prírody 

a krajiny 

2  Medzinárodné organizácie na 

ochranu prírody, zdroje 

znečisťovania vody, vzduchu, 

ozónová diera, kyslé dažde, 

znižovanie biodiverzity, 

rozširovanie púšti, 

znehodnocovanie pôdy a vody 

 Získaval aktuálne údaje zo 

zdrojov, hodnotiť stav prírodných 

a kultúrnych pamiatok, vytvoriť 

návrh na zlepšenie stavu, 

diskutoval na tému: význam 

kultúrnych,  technických 

a umeleckých pamiatok 

a podporoval ich ochranu 

Ohrozené oblasti          1  Tropické dažďové lesy v Afrike  Uviedol oblasti ohrozenia 

a príčiny problémov na základe 

aktuálnych údajov získaných zo 

zdrojov 

 Diskutoval na tému: Sú 

informácie o ohrození planéty 

pravdivé alebo nie? Uviesť 

argumenty 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

K u l t ú r a     

Kultúra, veda, šport, 

olympijské hry, 

princíp fair - play 

2  Náboženstvá, kultúrne tradície, 

čínska kultúra, japonská, 

grécka, polynézska, olympijské 

hry, olympizmus, fair - play 

 Porovnal základné črty svetových 

náboženstiev 

 Diskutoval na tému: Má 

náboženstvo miesto v našom 

živote?  

 Vytvoril si zaujímavé portfólio 

o svetových kultúrach na základe 

vybraného znaku 

 Rozlišoval rôzne súčasti kultúr 

Kultúrne a prírodné 

dedičstvo, národné 

parky 

2  UNESCO, zoznam 

pamätihodností a miest, ktoré 

majú označenie svetové 

kultúrne dedičstvo 

 Získaval informácie o miestnom, 

národnom, európskom, svetovom 

kultúrnom dedičstve, zasadiť ich 

do komplexu krajiny,  vážiť si 

kultúrne a umelecké hodnoty 

svetových kultúra 

Príroda a kultúra              1  Príroda a kultúra sveta o Uviedol príklady vzťahov prírody 

a kultúry v rôznych častiach sveta 

a vyhodnotil ich 

Spoločenské zvyky 

v rôznych oblastiach 

sveta 

1   Poznal základné charakteristiky 

spoločenského správania, 

vyjadroval sa k tradíciám, poznal 

ich a diskutoval na tému: majú 

tradície význam v našom 

súčasnom živote? Máme si ich 

vážiť?  
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : GEOGRAFIA 
1 hodina týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prírodné podmienky Slovenska    

Vývoj a poloha 

štátneho územia 

 

Geologický vývoj, 

stavba a nerastné 

suroviny 

 

Reliéf 

 

Podnebie a počasie  

 

Vodstvo   

 

Pôdny kryt  

 

Rastlinstvo a 

živočíšstvo SR, 

 Ochrana prírody 

 

 

 

  7  Matematickogeografická 

poloha SR  

 Poloha SR vzhľadom 

k oceánom a moriam 

 Poloha SR vzhľadom na 

nadmorskú výšku 

 

 Čelná karpatská priehlbina 
 Flyšové pásmo 
 Bradlové pásmo 
 Jadrové pohoria 
 Sopečné pohoria 
 Neogénne kotliny 
 
 Ľadovcový reliéf 

 Veterný reliéf 

 Riečny reliéf 

 Antropogénny reliéf 

 Typy reliéfu  

 Geomorfologické 

členenie(Karpaty, Panónska 

panva) 

 

 Podnebie a počasie 

 Cyklóna a anticyklóna 

 Teplota vzduchu 

 Zrážky 

 Klimatické oblasti 
 

 Úmorie, povodie 

 Dunaj, Morava, Váh, Hron, 

Nitra, Ipeľ, ai. 

 Typy riek podľa režimu odtoku 

 Umelé vodné nádrže 

 Jazerá 

 Podzemná voda 

 

 Pôda 

 Pôdne typy 

 Pôdne druhy 

 Úrodnosť 

 

 Výšková zonálnosť rastlín 

 Národné parky 

 CHKO 

- Uviedol rozlohu SR a  

- Charakterizoval 

matematickogeografickú polohu SR 

a uviedol dôsledky na FGS 

- Určil geografické závislosti 

vyplývajúce z polohy vzhľadom na 

nadmorskú výšku 

 

- Vymenoval a porovnal hlavné 

etapy vrásnenia Karpát 

- Uviedol horninové zloženie 

jednotlivých geologických pásiem 

-Ukázal na mape výskyt geol.pásiem 

- Porovnal  ľadovcový , veterný, 

riečny a antropogénny reliéf 

a uviedol lokalizoval na mape 

-Vymenoval typy reliéfu podľa 

členitosti povrchu 

-Vyhľadal na mape dominantné 

vrcholy vybraných pohorí 

- Uviedol vplyv činnosti človeka  

 

-Určil príčiny premenlivosti počasia 

-Porovnal cyklonálnu 

a anticyklonálnu situáciu 

- Vysvetlil teplotné inverzie 

- Vymenoval činitele ovplyvňujúce 

zrážky 

-Charakterizoval klimatické oblasti 

 

- Ukázal na mape vybrané rieky 

-Pomocou diagramu vysvetlil typy 

riek podľa režimu odtoku 

- Charakterizoval vznik jazier  

- Uviedol využitie vodných nádrží 

- Charakterizoval podzemnú vodu 

 

-Charakterizoval  pôdne typy 

a ukázal ich výskyt 

-Porovnal pôdne druhy 

Uviedol, ako ľudia ovplyvňujú 

úrodnosť 

 

 

-Načrtol schému výškovej zonálnosti 

rastlín a uviedol charakteristiku 

- Vymenoval a ukázal Národné 

parky a CHKO 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základná charakteristika sídiel  

Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja na Slovensku    

Vývoj osídlenia 

Sídla , súčasné 

tendencie urbanizácie 

 

Obyvateľstvo – 

rozmiestnenie, pohyb, 

štruktúra obyvateľstva 

3 

 

 Mestá, veľkomestá 

 Aglomerácia 

 Vidiecke sídla 

 Roztratené sídla 

 Funkcia sídiel 

 Urbanizácia  

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich 

na mape  

- Vymenoval funkcie sídiel 

- Porovnal proces urbanizácie v 

jednotlivých  regiónoch Slovenska 

- ukázal na mape vybrané mestá  

 Pôrodnosť.  

 Úmrtnosť. 

  Prirodzený prírastok.  

 Priemerná dĺžka života  

 Mechanický pohyb 

obyvateľstva  

 Štruktúra obyvateľstva 

podľa veku a pohlavia 

 Jazyková a religiózna 

štruktúra obyvateľstva.  

  

-Na základe údajov z rôznych 

zdrojov porovnal vývoj  

obyvateľstva  Slovenska 

-Uviedol  prognózy jeho vývoja z 

hľadiska rozmiestnenia 

obyvateľstva, dynamiky 

obyvateľstva (pôrodnosti, 

úmrtnosti, prirodzeného prírastku)  

- Diskutoval o funkcii rodiny 

- Porovnal Slovensko a štáty 

Európy a sveta podľa tabuliek v 

ukazovateľoch: pôrodnosť, 

úmrtnosť, prirodzený prírastok, 

priemerná dĺžka života  

- Diskutoval o vplyve drog, 

prevencie, ľudských práv a životnej 

úrovni v SR 

-Definoval mechanický pohyb 

obyvateľstva a jeho typy s dôrazom 

na migráciu.  

- Porovnal jazykovú, religióznu 

štruktúru obyvateľstva  Slovenska - 

- Diskutoval o možnostiach 

predĺženia veku na Slovensku.  

- Diskutoval o možnosti riešenia 

spolužitia ľudí rôznych kultúr v 

jednom štáte, meste, škole alebo 

triede  a rešpektovania ľudských 

práv 

 Ekonomika a obchod na Slovensku   

Dopravné systémy na Slovensku  
Cestovný ruch na Slovensku    

Vznik a šrutkúra 

hospodárstva 

 Odvetvia riemyselnej 

výroby.  

Poľnohospodárstvo 

Zahraničný obchod, 

doprava 

Cestovný ruch 

4  priemyselná výroba  

 Odvetvia priemyselnej 

výroby.  

 Poľnohospodárstvo 

 Lesné a vodné 

hospodárstvo 

 Veľké technické diela 

 Export a import.  

 Zahraničný  obchod  

 Hlavné druhy dopravy  

 Činitele ovplyvňujúce 

výstavbu dopravných ciest  

 Cestovný ruch 

 Zimná a letná rekreácia  

 Kultúrnohistorické  

- Analyzoval príčiny  

nerovnomerného rozmiestnenia 

priemyslu.  

-Uviedol príklady priemyselných 

odvetví a ich rozmiestnenie na SR 

- Diskutoval o súčasnej tendencii 

vývoja výroby 

- Charakterizoval 

poľnohospodárstvo SR. Lesné 

a vodné hospodárstvo 

- Uviedol veľké technické diela a ich 

dopad na životné prostredie.  

 -Interpretoval  rôzne spôsoby 

grafického znázornenia grafov 

zahraničného obchodu na základ 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

739 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  pamiatky  

 Veľké športové a kultúrne 

podujatia a púte  

 UNESCO 

 

exportu a importu 

-Porovnaťldopravné systémy (hlavné 

druhy dopravy).  

-Analyzoval činitele ovplyvňujúce 

výstavbu dopravných ciest  

- Diskutoval o príčinách  rozdielov v 

úrovni dopravy v jednotlivých 

regiónoch. 

 

-Porovnal možností a miesta 

oddychu a rekreácie  na Slovensku z 

hľadiska sezóny a z hľadiska 

zamerania cestovného ruchu  

-Charakterizoval  najvýznamnejšie 

oblastí zimnej a letnej rekreácie.  

- Uviedol známe  kultúrnohistorické  

 pamiatky na SR 

 

Regióny Slovenska     

Vývoju 

administratívneho 

členenia a súčasnosť 

(západné, stredné 

a východné 

Slovensko)  

Bratislavský kraj 

Trnavský kraj 

Trenčiansky kraj 

Nitriansky kraj 

Žilinský kraj 

Banskobystrický kraj 

Košický kraj 

Prešovský kraj 

(prírodné pomery 

a socioekonomická 

charakteristika) 

Miestny región 

 

18  Košický kraj, 

 Prešovský kraj, 

 Žilinský kraj 

 Banskobystrický kraj, 

 Trenčiansky kraj 

 Nitriansky kraj 

 Trnavský kraj 

 Bratislavský kraj. 

- Uviedol  historickú , geografickú  

charakteristiku regiónov 

- opísal prírodné pomery regiónov 

- Charakterizoval regióny Slovenska 

z hľadiska socioekonomickej 

charakteristiky ( rozvoja 

priemyselnej výroby 

a poľnohospodárstva) 

- Vytvoril prezentáciu kultúrnych 

zvyklostí a tradícií jednotlivých 

regiónov   

Úvodná hodina 1  Oboznámil sa s oraganizačnými 

pokynmi, s kritériami hodnotenia, 

formami skúšania a pod. 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z GEOGRAFIE 
2 hodiny týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Politická mapa sveta 

 

Zmeny na 

politickej mape 

sveta v 20.storočí 

 

 

Politické 

zoskupenia sveta 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

-Svet po1. svetovej vojne 

 

-Nové usporiadanie sveta po 

2. svetovej vojne 

 

 

Vojenské zoskupenia 

Politicko – ekonomické 

zoskupenia sveta 

 

 

Žiak : 

-spoznal zmeny, ktoré nastali 

na politickej mape sveta po 1. 

svetovej vojne 

-vedel prezentovať nové 

národné štáty, na ktoré sa 

rozpadla R-U monarchia 

-pochopil proces 

dekolonizácie a vedel 

lokalizovať osamostatnené 

štáty Afriky a Ázie 

-Vedel ukázať na mape sveta 

členské štáty NATO a 

Varšavskej zmluvy 

-spoznal genézu a súčasný 

stav EÚ 

Slovenská republika 

 

Vývoj a poloha 

štátneho územia 

 

 

 

Prírodné pomery 

SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografický vývoj územia 

Slovenska 

 

Poloha 

Rozloha 

Štátna hranica 

 

Geologický vývoj 

Reliéf a jeho formy 

Podnebie 

Počasie 

Vodstvo 

Pôdny kryt  

Rastlinstvo 

Živočíšstvo 

 

 

 

 

 

 

Žiak : 

-spoznal historické súvislosti 

vzniku ČSR a SR a vedel 

popísať zmeny, ktoré v našich 

dejinách nastali vo vývoji 

hraníc a štátneho územia 

-dokázal určiť základné 

polohopisné a výškopisné 

údaje Slovenskej republiky a 

ukázať ich na mape 

-vedel popísať priebeh hraníc, 

štatisticky vyhodnotiť údaje o 

rozlohe a percentuálnom 

podiele hraníc 

-pochopil geologický vývoj 

nášho územia a vedel ukázať 

na mape základné 

geomorfologické celky 

-pochopil vplyv činiteľov, 

ktoré sa podieľali na vzniku a 

formovaní georeliéfu SR 

-osvojil si podnebné 

charakteristiky slovenských 

regiónov a dokázal určiť 

meteorologické prvky 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-spoznal a na mape vedel  

ukázať riečnu sieť SR a jej  

časti 

-pochopil zonálnosť  

pôdneho krytu a spoznal  

pôdne druhy, ktoré sa  

vyskytujú v jeho okolí 

-spoznal zákonitosti rozšírenia  

rastlinných a živočíšnych  

druhov,  

-oboznámil sa s chráneným  

rastlinstvom a živočíšstvom  

SR, pochopil dôvod jeho  

ochrany kvôli zachovaniu 

biodiverzity 
 

Obyvateľstvo a 

sídla 

 

2 

1 

1 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Vývoj osídlenia 

Valašská kolonizácia 

Kopaničiarska kolonizácia 

Prirodzený pohyb 

obyvateľstva SR 

Mechanický pohyb 

obyvateľstva SR 

Štruktúra obyvateľstva 

Hustota osídlenia 

Sídelná štruktúra 

Disperzné sídla 

Pôdorys miest SR 

 

Žiak : 

-spoznal základné etapy  

procesu osídľovania nášho  

územia od najstarších čias,  

ako aj priebeh kolonizačných  

vĺn 

-pochopil faktory  

ovplyvňujúce prirodzený  

pohyb obyvateľov SR 

-spracoval štatisticky materiál  

a dokázal vytvoriť vekovú  

pyramídu SR 

-porozumel činiteľom, ktoré  

vplývajú na migračný pohyb  

a dokázal diskutovať  

na tému „Imigranti, emigranti,  

reemigranti z pohľadu SR“ 

-dokázal pracovať s mapou a  

správne lokalizoval husto  

osídlené oblasti SR, zdôvodnil 

 tieto zistenia 

-spoznal typy roztratených  

sídel na Slovensku 

-uviedol príklady na 

jednotlivé 

 typy pôdorysu miest na  

Slovensku 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Hospodárstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 
 

Vývoj hospodárstva 

Štruktúra hospodárstva 

Priemyselné odvetvia 

Poľnohospodárstvo 

Lesné a vodné hospodárstvo 

Doprava 

Cestovný ruch 

Zdravotníctvo 

Školstvo 

Životné prostredie a jeho stav 

v SR 

Žiak : 

-spoznal vývoj hospodárstva  

na našom území v závislosti  

od ložísk surovinových  

zdrojov 

-dokázal správne určiť  

lokalizačné faktory priemyslu  

SR 

-Na mape ukázal  

rozmiestnenie priemyselných  

podnikov a na základe  

informácií z dennej tlače a  

internetu dokázal aktualizovať 

 stav priemyslu SR 

-spoznal a dokázal načrtnúť  

hlavné dopravne koridory a  

uzly SR 

--vytvoril prezentáciu o  

turistických atrakciách  

miestneho regiónu 

-dokázal diskutovať na  

tému „ Stav školských a 

 zdravotníckych služieb na 

 území SR“ 

-vytvoril prezentáciu 

zameranú na stav životného 

prostredia vo svojom okolí 

resp. na Slovensku 
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Rozpis učiva predmetu : GEOGRAFIA               

Ročník: DRUHÝ 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

ZMENY NA POLITICKEJ MAPE ZEME 

Zmeny na politickej 

mape Zeme 

 

 

1 

 

 Štát 

 Kolónie 

 politické zoskupenie, vznik 

nových štátov,  

 makroregión, formulovanie kritérií 

 politická mapa 

 členenie Zeme na makroregióny 

- Vymenoval  významné  

udalosti v 19. a 20. storočí, ktoré 

výrazne mali vplyv na zmeny na 

politickej mape  Zeme v súčasnosti.  

- Sformuloval  vlastné 

kritériá, na základe ktorých vytvorí 

členenie sveta na makroregióny.  

GEOGRAFIA SÍDIEL A OBYVATEĽSTVA 

Sídla a ich klasifikácia 

Proces urbanizácie  

Vývoj obyvateľstva 

a jeho rozmiestnenie vo 

svete 

Prirodzený  

a mechanický pohyb 

Štruktúra obyvateľstva 

Náboženstva sveta 

 5 

 

 

 Sídla a ich klasifikácia 

 Mestá, veľkomestá 

 Aglomerácia 

 Konurbácia 

 Proces urbanizácie 

 Vidiecke sídla 

 Roztratené sídla 

 Funkcia sídiel 

 

 Rozmiestnenie obyvateľstva 

 Pôrodnosť.  

 Úmrtnosť. 

  Prirodzený prírastok.  

 Priemerná dĺžka života  

 Mechanický pohyb 

obyvateľstva  

 Štruktúra obyvateľstva podľa 

veku a pohlavia 

 Jazyková a religiózna 

štruktúra obyvateľstva 

 Kultúra a spôsob života v 

jednotlivých regiónoch  

 

- Porovnal druhy sídiel v 

rôznych častiach sveta  

- Na príkladoch uviedol časti sídiel  

- Vymodeloval sídlo s jeho 

infraštruktúrou  

-  Vybral si sídla Európy a opísal ich znaky.  

- Porovnal proces urbanizácie v 

jednotlivých  regiónoch Zeme  

 

- Na základe údajov z rôznych zdrojov 

porovnal vývoj obyvateľstva vybraných 

regiónov Zeme  a prognózy jeho vývoja z 

hľadiska rozmiestnenia obyvateľstva, 

dynamiky obyvateľstva (pôrodnosti, 

úmrtnosti, prirodzeného prírastku)  

- Porovnal  štáty  Európy a sveta podľa 

tabuliek v ukazovateľoch: pôrodnosť, 

úmrtnosť, prirodzený prírastok, priemerná 

dĺžka života  

- Diskutoval o význame rodiny v 

spoločnosti 

- Lokalizoval jednotlivé štáty  

- Definoval mechanický pohyb 

obyvateľstva a jeho typov s dôrazom na 

migráciu.  

- Porovnal  jazykovú, religióznu štruktúru 

obyvateľstva jednotlivých regiónov Zeme 

- Porovnal základné črty  

jednotlivých náboženstiev a ako ovplyvňujú 

spôsob života a kultúru v rôznych častiach 

sveta  a diskutoval o problematike 

ľudských práv 

- Vysvetlil problémy utečencov - príčiny a 

dôsledky tohto javu  

- Uviedol  príklady kultúrnych pamiatok, 

aký význam majú kultúrne pamiatky pre 

zachovanie kultúry jednotlivých skupín 

obyvateľstva a toleroval odlišnosti 

- Sformuloval názor, prečo sú rozdiely v 

jednotlivých ukazovateľoch medzi 

vybranými štátmi  

- Diskutoval o možnosti riešenia spolužitia 

ľudí rôznych kultúr v jednom štáte, meste, 

škole 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA, SVETOVÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY,CESTOVNÝ RUCH VO SVETE 

Primárny a sekundárny 

sektor 

(poľnohospodárstvo 

a priemysel) 

Terciárny a kvartérny 

sektor (Zahraničný 

obchod, hlavné druhy 

dopravy, cestovný ruch, 

UNESCO) 

 

 

2  Vznik a vývoj  

priemyselnej výroby.  

 Veľké technické diela 

 Odvetvia priemyselnej 

výroby.  

 Súčasné tendencie vývoja 

priemyselnej  výroby.  

 Príčiny nerovnomerného 

rozmiestnenia priemyslu. 

 Hlavné oblasti koncentrácie 

priemyselnej výroby.  

 Export a import. 

 Teritoriálne zameranie 

zahraničného  obchodu.  

 Hlavné druhy dopravy  

 Činitele ovplyvňujúce 

výstavbu dopravných ciest 

 Cestovný ruch 

 Zimná a letná rekreácia  

 Kultúrnohistorické pamiatky  

 Veľké športové a kultúrne 

podujatia a púte  

 UNESCO 

 

- Analyzoval príčiny  

nerovnomerného rozmiestnenia 

priemyslu.  

- Uviedol  príklady priemyselných 

odvetví a ich rozmiestnenie vo svete  

- Uviedol  príklady technických diel na 

Zemi  

- Interpretoval rôzne spôsoby 

grafického znázornenia grafov 

zahraničného obchodu na základe 

exportu a importu vo vybratých 

regiónoch Zeme.  

- Porovnal zahraničný obchod v 

rôznych regiónoch podľa vybratých 

dôležitých komodít.  
- Porovnal dopravné systémy (hlavné 

druhy dopravy).  

-Analyzoval činitele ovplyvňujúce 

výstavbu dopravných ciest  

-  Diskutoval o príčinách  rozdielov v 

úrovni dopravy v jednotlivých 

regiónoch. 

- Porovnal možností a miesta oddychu 

a rekreácie  na Slovensku z hľadiska 

sezóny a z hľadiska zamerania 

cestovného ruchu  

-Charakterizoval  najvýznamnejšie 

oblastí zimnej a letnej rekreácie.  

- Uviedol známe  kultúrnohistorické  

-  pamiatky vo svete (pamiatky 

UNESCO) 

EURÓPA 
Prírodné pomery 

Európy 

 

 

1  geologický vývoj 

 reliéf Európy  

 klimatické pásma 

 vodstvo a pôdy 

 rastlinstvo a živočístvo 

- charakterizoval prírodné  pomery 

jednotlivých štátov/regiónov Európy 
- na mape lokalizoval jednotlivé 

prírodné celky Európy 

Spoločnosť a politické 

usporiadanie Európy 

1  sídla a ich klasifikácia 

 rozmiestnenie obyvateľstva 

 štruktúra obyvateľstva 

 hospodárstvo 

 doprava 

 cestovný ruch 

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich na 

mape 

- Porovnal rozmiestnenie a štruktúru 

obyvateľstva  v jednotlivých  regiónoch 

- charakterizoval hospodárstvo, 

dopravu a cestovný ruch Európy 

Regióny Európy/štáty 

Európy 

-Slovensko a Česko 

-Poľsko a Maďarsko 

-Rakúsko, Švajčiarsko, 

Lichtenštajnsko 

-Nemecko 

-Benelux 

-Francúzsko 

-Britské ostrovy 

-Škandinávia, Dánsko 

a Island 

-Pobaltie 

18  severná Európa 

 stredná Európy 

 východná Európa 

 západná Európa 

 južná Európy 

 juhovýchodná Európa 

- uviedol informácie o historickej , 

geografickej (poloha, rozloha,prírodné 

pomery) hospodárskej a kultúrnej 

charakteristike regiónov/štátov  

Európy 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

-Pyrenejský polostrov 

(Španielsko, 

Portugalsko) 

-Apeninský poloostrov 

(Taliansko, Vatikán) 

-Grécko, Malta, Cyprus 

-Rumunsko, Bulhrasko 

-Srbsko, Chorvátsko, 

Slovinsko 

-Bosna a Hercegoviny, 

Čierna hora, 

Macedónsko, Albánsko 

-Moldavsko, Ukrajina 

- Bielorusko 

-Rusko 

 

  -  

ÁZIA 
Prírodné pomery  

 

 

1   geologický vývoj 

 reliéf  

 klimatické pásma 

 vodstvo a pôdy 

 rastlinstvo a živočístvo 

-  charakterizoval prírodné pomery 

jednotlivých štátov/regiónov Ázie 
- na mape lokalizoval jednotlivé 

prírodné celky Ázie 

Spoločnosť Ázie 1  sídla a ich klasifikácia 

 rozmiestnenie obyvateľstva 

 štruktúra obyvateľstva 

 hospodárstvo 

 doprava 

 cestovný ruch 

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich na 

mape 

- Porovnal rozmiestnenie a štruktúru 

obyvateľstva  v jednotlivých  regiónoch 

- charakterizoval hospodárstvo, 

dopravu a cestovný ruch Ázie 

Regióny Ázie/štáty Ázie 

-Turecko a Zakaukazsko 

-Blízky východ 

-Stredná Ázia 

-Južná Ázia 

-Čína, Taiwan 

-Mongolsko, Kórejsky 

polostrov 

-Japonsko 

8 

 

 

 

 Západná Ázia 

 Východná Ázia 

 Stredná Ázia 

 Južná Ázia 

 Juhovýchodná Ázia 

- Charakterizoval  
jednotlivé štáty/regióny , uviedol 

informácie o ich historickej , 

geografickej (rozloha, poloha, prírodné 

pomery), hospodárskej a kultúrnej 

charakteristike.  
 

 

AFRIKA 
Prírodné pomery  

 

1   geologický vývoj 

 reliéf  

 klimatické pásma 

 vodstvo a pôdy 

 rastlinstvo a živočístvo 

-  charakterizoval prírodné  

pomery jednotlivých štátov/regiónov 

Afriky 

- na mape lokalizoval  

jednotlivé prírodné celky Afriky 

Spoločnosť Afriky 1  sídla a ich klasifikácia 

 rozmiestnenie obyvateľstva 

 štruktúra obyvateľstva 

 hospodárstvo 

 doprava 

 cestovný ruch 

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich na 

mape 

- Porovnal rozmiestnenie a štruktúru 

obyvateľstva  v jednotlivých  regiónoch 

- charakterizoval hospodárstvo, 

dopravu a cestovný ruch Afriky 

Regióny Afriky/štáty 

Afriky 

-severná Afrika 

-Stredná a západná 

Afrika 

-Východná a južná 

Afrika 

3  Západná Afrika 

 Východná Afrika 

 Stredná Afrika 

 Južná Afrika 

 Severná  Afrika 

- Charakterizoval jednotlivé 

štáty/regióny , uviedol informácie o 

ich historickej , geografickej 

(poloha, rozloha, prírodné pomery) 

hospodárskej a kultúrnej 

charakteristike 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

AMERIKA 

Prírodné pomery  

 

 

1   geologický vývoj 

 reliéf 

 klimatické pásma 

 vodstvo a pôdy 

 rastlinstvo a živočístvo 

-  charakterizoval prírodné pomery 

jednotlivých štátov/regiónov Ameriky 
- na mape lokalizoval jednotlivé 

prírodné celky Ameriky 

 

Spoločnosť Ameriky 1  sídla a ich klasifikácia 

 rozmiestnenie obyvateľstva 

 štruktúra obyvateľstva 

 hospodárstvo 

 doprava 

 cestovný ruch 

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich na 

mape 

- Porovnal rozmiestnenie a štruktúru 

obyvateľstva  v jednotlivých  

regiónoch 

- charakterizoval hospodárstvo, dopravu 

a cestovný ruch Ameriky 

Regióny Ameriky/štáty 

Ameriky 

-Kanada 

-USA 

- Mexiko 

- Stredná Amerika 

-Karibská oblasť 

-Andská oblasť 

-Brazília 

-Laplatská oblasť 

8  Kanada 

 USA 

 Stredná Amerika 

 Karibská oblasť 

 Brazília a laplatská oblasť 

 Andská oblasť 

- Charakterizoval  
jednotlivé štáty/regióny , uviedol 

informácie o ich historickej , 

geografickej (poloha, rozloha, 

prírodné pomery), hospodárskej a 

kultúrnej charakteristike 

-Diskutoval o vplyve drog na zdravie 

človeka 

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA 

 Prírodné pomery  

 

  

1 

 

 

 

  geologický vývoj 

 reliéf 

 klimatické pásma 

 vodstvo a pôdy 

 rastlinstvo a živočístvo 

- charakterizoval prírodné  

pomery jednotlivých štátov/regiónov 

Austrálie a Oceánie 

- na mape lokalizoval  

jednotlivé prírodné celky Austrálie a 

Oceánie 

 
Spoločnosť Austrálie a 

Oceánie 

1  sídla a ich klasifikácia 

 rozmiestnenie obyvateľstva 

 štruktúra obyvateľstva 

 hospodárstvo 

 doprava 

 cestovný ruch 

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich na 

mape 

- Porovnal rozmiestnenie a štruktúru 

obyvateľstva  v jednotlivých  regiónoch 

- charakterizoval hospodárstvo, 

dopravu a cestovný ruch Austrálie a 

Oceánie 
Regióny  a štáty  

-Austrálie  

- Oceánia 

2  Austrália 

 Oceánia 
- Charakterizoval  

jednotlivé štáty/regióny , uviedol 

informácie o ich historickej , 

geografickej, hospodárskej a kultúrnej 

charakteristike 

POLÁRNE OBLASTI A OCEÁNY 

Antarktída                              3 

Arktída 

Oceány 

Antarktída 

Arktída 

Tichý, Atlantický, Indický, Severný, 

Južný 

-Charakterizoval z hľadiska prírodných 

a socioekonomických pomerov  polárne 

oblasti,  

- charakterizoval  a vymenoval 

a porovnal oceány, uviedol ich význam 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

ČLOVEK V KRAJINE A JEJ OCHRANA 

Znečisťovanie 

prírodných zložiek vo 

svete 

Globálne problémy - 

hospodárenie 

s odpadmi, alternatívne 

zdroje energie 

Medzinárodná 

spolupráca, UNESCO 

a chránené územia na 

Zemi 

5  Človek v krajine. 

 Krajina a jej ochrana, krajina,  

 zložky krajiny a väzby medzi 

nimi,  

 životné prostredie udržateľný 

rozvoj,  

 Odpady 

 Odpady 

 Kyslé dažde 

 Ozónová vrstva 

 Dezertifikácia 

 Úbytok pralesov 

 Hlad, choroby 

 Populačná explózia 

 Alternatívne zdroje 

 Alternatívne zdroje 

 Chránené územia 

 Národné parky 

-Opísal  krajinu s jej zložkami  

- Uviedol príklady  znečistenia krajiny 

v rôznych častiach sveta  

- Objasnil hospodárenie s odpadmi  

- Charakterizoval alternatívne zdroje 

- diskutoval o ohrozených druhoch 

rastlín a živočíchov, úbytku dažďového 

pralesu 

- Vymenoval  chránené územia na 

Zemi 

- zostavil zoznam objektov v UNESCO 

Opakovanie – fyzická 

geografia 

1  Všeobecná cirkulácia 

 Endogénne činitele 

 Exogénne činitele 

 Bioklimatická pásma 

 Pôdne typy 

-vysvetlil všeobecnú cirkuláciu 

atmosféry, vplyv endogénnych 

a exogénnych činiteľov, 

charakterizoval bioklimatické pásma 

a pôdne typy 

 (učivo z predchádzajúceho ročníka) 
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Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z GEOGRAFIE               

Ročník: ŠTVRTÝ 

2 hodiny týždenne, 

spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Regionálna geografia 

Ázia 

 

10 

 

-Zmeny na mape Ázie v 20. storočí 

-Komplexná charakteristika Ázie a jej   

  regiónov 

 

Žiak : 

-spoznal zmeny, ktoré nastali na 

politickej mape Ázie v 20.storočí 

-pochopil proces dekolonizácie a vedel 

lokalizovať osamostatnené štáty Ázie 

-vedel ukázať na mape členenie Ázie 

na regióny a dokázal ich 

charakterizovať z hľadiska 

klimatologického, hydrologického a 

surovinového 

-spoznal genézu a súčasný populácie 

ako aj hlavné náboženstvá Ázie 

-dokázal sa orientovať na mape Ázie 

a spracovať mapové informácie do 

podoby komplexnej charakteristiky 

štátu, regiónu 

-spoznal stav životného prostredia 

a možné ekologické riziká 

 

Afrika 

 

10 -Zmeny na mape Afriky 

 v 20. storočí 

-Komplexná  

charakteristika Afriky a jej 

 regiónov 

 

Žiak : 

-spoznal zmeny, ktoré nastali na 

politickej mape 

 Afriky v 20.storočí- rok Afriky 

-pochopil proces dekolonizácie a vedel 

lokalizovať 

 osamostatnené štáty Afriky 

-vedel ukázať na mape členenie Afriky 

na regióny a  

dokázal ich charakterizovať z hľadiska 

 klimatologického, hydrologického a 

surovinového 

-spoznal genézu a súčasný populácie 

ako aj hlavné náboženstvá Afriky, 

hlavné zoskupenia obyvateľstva 

-dokázal sa orientovať na mape Afriky 

a spracovať mapové informácie do 

podoby komplexnej charakteristiky 

štátu, regiónu 

-spoznal stav životného prostredia 

a možné ekologické riziká 

-pochopil príčiny a dôsledky podvýživy 

a hladu v afrických regiónoch 

Amerika 

 

10 -Osídľovanie kontinentu 

-Členenie kontinentu 

-Komplexná charakteristika Ameriky  

 a jej regiónov 

 

Žiak : 

-spoznal základné etapy procesu 

osídľovania kontinentu od 16.st, ako aj 

priebeh kolonizačných vĺn 

-vymenoval hlavné veľmoci a určil 

oblasti, ktoré kolonizovali 

-dokázal charakterizovať klimatické 

pásma a zóny a tiež zdôvodniť výskyt 

hurikánov a tornád 

-porozumel činiteľom, ktoré vplývajú 

na migračný pohyb a dokázal  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   diskutovať na tému „Imigranti, 

emigranti, reemigranti“  

-dokázal pracovať s mapou a správne 

lokalizoval husto osídlené oblasti, 

zdôvodnil tieto zistenia 

-dokázal sa orientovať na mape 

Ameriky a spracovať mapové 

informácie do podoby komplexnej 

charakteristiky štátu, regiónu 

 

Austrália a Oceánia 

 

6 -Objavenie a kolonizovanie oblasti 

-Komplexná charakteristika Austrálie 

a Oceánie 

 

Žiak : 

-spoznal spôsob osídľovania oblasti  

-dokázal rozdeliť ostrovnú časť podľa 

pôvodu ostrovov a ukázal ich na mape  

-pochopil príčinu výskytu endemických 

druhov a uviedol príklady 

-na mape ukázal rozmiestnenie 

obyvateľstva a zdôvodnil ho 

-dokázal sa orientovať na mape 

Austrálie a Oceánie a spracovať 

mapové informácie do podoby 

komplexnej charakteristiky štátu, 

región 

Európa 

 

20 -Zmeny na politickej mape Európy 

v 20. Storočí 

-Geologická stavba kontinentu 

-Klimatické a bioklimatické pásma 

-Humánno – geografická 

charakteristika 

-Socio –ekonomická charakteristika 

-Európska únia 

-Stav životného prostredia 

 

Žiak : 

-spoznal geologicky najstaršie časti 

Európy a vymenoval činitele, ktoré sa 

najvýraznejšie podieľali na formovaní 

povrchu 

-vymedzil klimatické pásma a dokázal 

ich charakterizovať 

-pochopil rozdielnosť a dôsledky 

oceanity a kontinentality na charakter 

počasia a vegetáciu 

-vedel sa orientovať na mape Európy 

a určiť polohu krajných bodov 

-ukázal na mape členské štáty EU  

-vedel získať dostatok podkladov na 

komplexnú charakteristiku štátu z máp 

a iných zdrojov a  

vytvoril prezentáciu o európskom štáte 

-zaujal správny postoj ku globálnym 

ekologickým problémom, ktoré 

ohrozujú aj Európu a vymedzil oblasti s 

najviac poškodeným životným 

prostredím 

Svetový oceán 

 

4 -Rozdelenie Svetového oceánu 

-Využitie a ochrana SO 

 

Žiak : 

-spoznal a na mape ukázal jednotlivé 

časti SO, správne ich zoradil podľa 

veľkosti a lokalizoval najhlbšie miesta 

jednotlivých oceánov 

-načrtol reliéf oceánskeho dna, 

pomenoval jeho časti 

-doložil spôsoby využívania SO ako aj 

možné ekologické riziká a spôsoby 

ochrany SO 
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Rozpis učiva predmetu : GEOGRAFIA               

Ročník: DRUHÝ 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

ZMENY NA POLITICKEJ MAPE ZEME 

Zmeny na politickej 

mape Zeme 

 

 

2  Štát 

 Kolónie 

 politické zoskupenie, vznik 

nových štátov,  

 makroregión, formulovanie kritérií 

 politická mapa 

 členenie Zeme na makroregióny 

- Vymenoval  významné  

udalosti v 19. a 20. storočí, ktoré 

výrazne mali vplyv na zmeny na 

politickej mape  Zeme v súčasnosti.  

- Sformuloval  vlastné 

kritériá, na základe ktorých vytvorí 

členenie sveta na makroregióny.  

GEOGRAFIA SÍDIEL A OBYVATEĽSTVA 

Sídla a ich klasifikácia 

Proces urbanizácie 

v Európe 

a v mimoeuropských 

regiónoch 

 

2  Sídla a ich klasifikácia 

 Mestá, veľkomestá 

 Aglomerácia 

 Konurbácia 

 Proces urbanizácie 

 Vidiecke sídla 

 Roztratené sídla 

 Funkcia sídiel 

 

- Porovnal druhy sídiel v 

rôznych častiach sveta  

- Na príkladoch uviedol časti sídiel  

- Vymodeloval sídlo s jeho 

infraštruktúrou  

-  Vybral si sídla Európy a opísal ich 

znaky.  

- Porovnal proces urbanizácie v 

jednotlivých  regiónoch Zeme  

Vývoj obyvateľstva 

a jeho rozmiestnenie vo 

svete 

Prirodzený  

a mechanický pohyb 

Štruktúra obyvateľstva 

Náboženstva sveta 

4  

 Rozmiestnenie obyvateľstva 

 Pôrodnosť.  

 Úmrtnosť. 

  Prirodzený prírastok.  

 Priemerná dĺžka života  

 Mechanický pohyb 

obyvateľstva  

 Štruktúra obyvateľstva podľa 

veku a pohlavia 

 Jazyková a religiózna 

štruktúra obyvateľstva 

 Kultúra a spôsob života v 

jednotlivých regiónoch  

 

- Na základe údajov z rôznych zdrojov 

porovnal vývoj obyvateľstva 

vybraných regiónov Zeme  a 

prognózy jeho vývoja z hľadiska 

rozmiestnenia obyvateľstva, 

dynamiky obyvateľstva (pôrodnosti, 

úmrtnosti, prirodzeného prírastku)  
- Porovnal  štáty  Európy a sveta podľa 

tabuliek v ukazovateľoch: pôrodnosť, 

úmrtnosť, prirodzený prírastok, 

priemerná dĺžka života  

- Lokalizoval jednotlivé štáty  

- Definoval mechanický pohyb 

obyvateľstva a jeho typov s dôrazom 

na migráciu.  

- Porovnal  jazykovú, religióznu 

štruktúru obyvateľstva jednotlivých 

regiónov Zeme 

- Porovnal základné črty  

jednotlivých náboženstiev a ako 

ovplyvňujú spôsob života a kultúru v 

rôznych častiach sveta .  

- Vysvetlil problémy utečencov - 

príčiny a dôsledky tohto javu  

- Uviedol  príklady kultúrnych 

pamiatok, aký význam majú kultúrne 

pamiatky pre zachovanie kultúry 

jednotlivých skupín obyvateľstva 

a toleroval odlišnosti 

- Sformuloval názor, prečo sú rozdiely 

v jednotlivých ukazovateľoch medzi 

vybranými štátmi  
- Diskutoval o možnosti riešenia spolužitia ľudí 

rôznych kultúr v jednom štáte, meste, škole 
alebotriede  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA 

Priemysel a 

poľnohospodárstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraničný obchod 

 

4  Vznik a vývoj  

priemyselnej výroby.  

 Veľké technické diela 

 Odvetvia priemyselnej 

výroby.  

 Súčasné tendencie vývoja 

priemyselnej  výroby.  

 Príčiny nerovnomerného 

rozmiestnenia priemyslu. 

 Hlavné oblasti koncentrácie 

priemyselnej výroby.  

 Export a import. 

 Teritoriálne zameranie 

zahraničného  obchodu.  

- Analyzoval príčiny  

nerovnomerného rozmiestnenia 

priemyslu.  

- Uviedol  príklady priemyselných 

odvetví a ich rozmiestnenie vo svete  

- Uviedol  príklady technických diel na 

Zemi  

 

 

 

 

- Interpretoval rôzne spôsobygrafického 

znázornenia grafov zahraničného 

obchodu na základe exportu a importu 

vo vybratých regiónoch Zeme.  

- Porovnal zahraničný obchod v 

rôznych regiónoch podľa vybratých 

dôležitých komodít.  

EURÓPA                  28 hodín 
Prírodné pomery 

Európy 

 

 

  geologický vývoj 

 reliéf Európy  

 klimatické pásma 

 vodstvo a pôdy 

 rastlinstvo a živočístvo 

- charakterizoval prírodné  pomery 

jednotlivých štátov/regiónov Európy 
- na mape lokalizoval jednotlivé 

prírodné celky Európy 

Spoločnosť Európy   sídla a ich klasifikácia 

 rozmiestnenie obyvateľstva 

 štruktúra obyvateľstva 

 hospodárstvo 

 doprava 

 cestovný ruch 

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich na 

mape 

- Porovnal rozmiestnenie a štruktúru 

obyvateľstva  v jednotlivých  regiónoch 

- charakterizoval hospodárstvo, 

dopravu a cestovný ruch Európy 

Regióny Európy/štáty 

Európy 

  severná Európa 

 stredná Európy 

 východná Európa 

 západná Európa 

 južná Európy 

 juhovýchodná Európa 

- Charakterizoval  jednotlivé 

štáty/regióny , uviedol informácie o 

ich historickej , geografickej, 

hospodárskej a kultúrnej 

charakteristike.  
 

ÁZIA                          9 hodín 
Prírodné pomery  

 

 

   geologický vývoj 

 reliéf  

 klimatické pásma 

 vodstvo a pôdy 

 rastlinstvo a živočístvo 

-  charakterizoval prírodné pomery 

jednotlivých štátov/regiónov Ázie 
- na mape lokalizoval jednotlivé 

prírodné celky Ázie 

Spoločnosť Ázie   sídla a ich klasifikácia 

 rozmiestnenie obyvateľstva 

 štruktúra obyvateľstva 

 hospodárstvo 

 doprava 

 cestovný ruch 

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich na 

mape 

- Porovnal rozmiestnenie a štruktúru 

obyvateľstva  v jednotlivých  regiónoch 

- charakterizoval hospodárstvo, 

dopravu a cestovný ruch Ázie 

Regióny Ázie/štáty Ázie  

 

 

 

 Západná Ázia 

 Východná Ázia 

 Stredná Ázia 

 Južná Ázia 

 Juhovýchodná Ázia 

- Charakterizoval  
jednotlivé štáty/regióny , uviedol 

informácie o ich historickej , 

geografickej, hospodárskej a kultúrnej 

charakteristike.  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

AFRIKA                    4 hodiny 
Prírodné pomery  

 

   geologický vývoj 

 reliéf  

 klimatické pásma 

 vodstvo a pôdy 

 rastlinstvo a živočístvo 

-  charakterizoval prírodné  

pomery jednotlivých štátov/regiónov 

Afriky 

- na mape lokalizoval  

jednotlivé prírodné celky Afriky 

Spoločnosť Afriky   sídla a ich klasifikácia 

 rozmiestnenie obyvateľstva 

 štruktúra obyvateľstva 

 hospodárstvo 

 doprava 

 cestovný ruch 

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich na 

mape 

- Porovnal rozmiestnenie a štruktúru 

obyvateľstva  v jednotlivých  regiónoch 

- charakterizoval hospodárstvo, 

dopravu a cestovný ruch Afriky 

Regióny Afriky/štáty 

Afriky 

  Západná Afrika 

 Východná Afrika 

 Stredná Afrika 

 Južná Afrika 

 Severná  Afrika 

- Charakterizoval jednotlivé 

štáty/regióny , uviedol informácie o 

ich historickej , geografickej, 

hospodárskej a kultúrnej 

charakteristike 

AMERIKA                4 hodiny 

Prírodné pomery  

 

 

   geologický vývoj 

 reliéf 

 klimatické pásma 

 vodstvo a pôdy 

 rastlinstvo a živočístvo 

-  charakterizoval prírodné pomery 

jednotlivých štátov/regiónov Ameriky 
- na mape lokalizoval jednotlivé 

prírodné celky Ameriky 

 

Spoločnosť Ameriky   sídla a ich klasifikácia 

 rozmiestnenie obyvateľstva 

 štruktúra obyvateľstva 

 hospodárstvo 

 doprava 

 cestovný ruch 

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich na 

mape 

- Porovnal rozmiestnenie a štruktúru 

obyvateľstva  v jednotlivých  

regiónoch 

- charakterizoval hospodárstvo, dopravu 

a cestovný ruch Ameriky 

Regióny Ameriky/štáty 

Ameriky 

  Kanada 

 USA 

 Stredná Amerika 

 Karibská oblasť 

 Brazília a laplatská oblasť 

 Andská oblasť 

- Charakterizoval  
jednotlivé štáty/regióny , uviedol 

informácie o ich historickej , 

geografickej, hospodárskej a kultúrnej 

charakteristike 

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA            3 hodiny 

 Prírodné pomery  

 

  

 

 

 

 

  geologický vývoj 

 reliéf 

 klimatické pásma 

 vodstvo a pôdy 

 rastlinstvo a živočístvo 

- charakterizoval prírodné  

pomery jednotlivých štátov/regiónov 

Austrálie a Oceánie 

- na mape lokalizoval  

jednotlivé prírodné celky Austrálie a 

Oceánie 

 
Spoločnosť Austrálie a 

Oceánie 

  sídla a ich klasifikácia 

 rozmiestnenie obyvateľstva 

 štruktúra obyvateľstva 

 hospodárstvo 

 doprava 

 cestovný ruch 

- Porovnal druhy sídiel a ukázal ich na 

mape 

- Porovnal rozmiestnenie a štruktúru 

obyvateľstva  v jednotlivých  regiónoch 

- charakterizoval hospodárstvo, 

dopravu a cestovný ruch Austrálie a 

Oceánie 
Regióny  a štáty 

Austrálie a Oceánie 

  Austrália 

 Oceánia 
- Charakterizoval  

jednotlivé štáty/regióny , uviedol 

informácie o ich historickej , 

geografickej, hospodárskej a kultúrnej 

charakteristike 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

POLÁRNE OBLASTI                            1 hodina 

SVETOVÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY  1 hodina 

Hlavné druhy dopravy 

 

  Hlavné druhy dopravy  

 Činitele ovplyvňujúce výstavbu  
dopravných ciest  
 

-Porovnal dopravné systémy (hlavné 

druhy dopravy).  

-Analyzoval činitele ovplyvňujúce 

výstavbu dopravných ciest  

- Diskutoval o príčinách  rozdielov v 

úrovni dopravy v jednotlivých 

regiónoch. 

CESTOVNÝ RUCH VO SVETE            1 hodina 

Cestovný ruch 

Kulturnohistorické 

pamiatky,UNESCO 

 

  Cestovný ruch 

 Zimná a letná rekreácia  

 Kultúrnohistorické pamiatky  

 Veľké športové a kultúrne 

podujatia a púte  

 UNESCO 

 

-Porovnal možností a miesta oddychu a 

rekreácie  na Slovensku z hľadiska 

sezóny a z hľadiska zamerania 

cestovného ruchu  

-Charakterizoval  najvýznamnejšie 

oblastí zimnej a letnej rekreácie.  

- Uviedol známe  kultúrnohistorické  

 pamiatky vo svete (pamiatky 

UNESCO) 

ČLOVEK V KRAJINE A JEJ OCHRANA          3 hodiny 

Znečisťovanie 

prírodných zložiek vo 

svete 

  Človek v krajine. 

 Krajina a jej ochrana, krajina,  

 zložky krajiny a väzby medzi 

nimi,  

 životné prostredie udržateľný 

rozvoj,  

  

- Opísal  krajinu s jej  

zložkami  

- Uviedol príklady  

znečistenia krajiny v rôznych častiach 

sveta  

 

Hospodárenie 

s odpadmi, alternatívne 

zdroje energie 

  Odpady 

 Alternatívne zdroje 

- Objasnil hospodárenie 

s odpadmi  

- Charakterizoval alternatívne 

zdroje 

Medzinárodná 

spolupráca a chránené 

územia na Zemi 

  Chránené územia 

 Národné parky 

- Vymenoval  chránené územia 

na Zemi 

 

 

 

Na zasadnutí PK 31.8.2012 prírodovedných predmetov, členovia PK prerokovali alternatívne 

učebné osnovy pre II. ročník Geografie platné pre triedu 2.B v šk. roku 2012/2013. Ich cieľom je 

overiť, či vyučovanie kapitol z humánnej geografie v blokoch a posilnenie hodinovej dotácie reg. 

geografie Európy napomôžu pri skvalitnení a sprehľadnení vyučovania geografie, ako aj 

zjednodušenie postupu pri získavaní kľúčových kompetencií našich študentov v predmete 

geografia.  

 

Trieda 2.A sa vyučuje podľa predošlých učebných osnov.   
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Rozpis učiva predmetu :  

SEMINÁR Z GEOGRAFIE               

ROČÍK :ŠTVRTÝ 12/13 

4 hodiny týždenne, spolu 120 

vyučovacích hodín 

 

 

Názov 

tematické

ho celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Politická mapa sveta 

 

Zmeny na 

politickej 

mape sveta 

v 

20.storočí 

 

 

Politické 

zoskupenia 

sveta 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

-Svet po1. svetovej vojne 

 

-Nové usporiadanie sveta 

po 2. svetovej vojne 

 

 

Vojenské zoskupenia 

Politicko – ekonomické 

zoskupenia sveta 

Žiak : 

-spoznal zmeny, ktoré nastali na politickej 

mape sveta po 1. svetovej vojne 

-vedel prezentovať nové národné štáty, na 

ktoré sa rozpadla R-U monarchia 

-pochopil proces dekolonizácie a vedel 

lokalizovať osamostatnené štáty Afriky a 

Ázie 

-Vedel ukázať na mape sveta členské štáty 

NATO a Varšavskej zmluvy 

-spoznal genézu a súčasný stav EÚ 

Regionálna geografia 

 

Ázia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zmeny na mape Ázie 

v 20. storočí 

-Komplexná 

charakteristika Ázie a jej 

regiónov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zmeny na mape Afriky 

 v 20. storočí 

-Komplexná  

charakteristika Afriky 

a jej 

 regiónov 

 

 

 

 

 

 

Žiak : 

-spoznal zmeny, ktoré nastali na politickej 

mape Ázie v 20.storočí 

-pochopil proces dekolonizácie a vedel 

lokalizovať osamostatnené štáty Ázie 

-vedel ukázať na mape členenie Ázie na 

regióny a dokázal ich charakterizovať 

z hľadiska klimatologického, 

hydrologického a surovinového 

-spoznal genézu a súčasný populácie ako 

aj hlavné náboženstvá Ázie 

-dokázal sa orientovať na mape Ázie 

a spracovať mapové informácie do 

podoby komplexnej charakteristiky štátu, 

regiónu 

-spoznal stav životného prostredia 

a možné ekologické riziká 

 

 

 

Žiak : 

-spoznal zmeny, ktoré nastali na politickej 

mape 

 Afriky v 20.storočí- rok Afriky 

-pochopil proces dekolonizácie a vedel 

lokalizovať 

 osamostatnené štáty Afriky 

-vedel ukázať na mape členenie Afriky na 

regióny a  

dokázal ich charakterizovať z hľadiska 
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Amerika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrália 

a Oceánia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Osídľovanie kontinentu 

-Členenie kontinentu 

-Komplexná 

charakteristika Ameriky  

 a jej regiónov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Objavenie 

a kolonizovanie oblasti 

-Komplexná 

charakteristika Austrálie 

a Oceánie 

 

 

 

 

 

 

-Zmeny na politickej 

mape Európy v 20. 

Storočí 

-Geologická stavba 

kontinentu 

-Klimatické 

a bioklimatické pásma 

-Humánno – geografická 

charakteristika 

-Socio –ekonomická 

charakteristika 

-Európska únia 

-Stav životného 

prostredia 

 klimatologického, hydrologického a 

surovinového 

-spoznal genézu a súčasný populácie ako 

aj hlavné náboženstvá Afriky, hlavné 

zoskupenia obyvateľstva 

-dokázal sa orientovať na mape Afriky 

a spracovať mapové informácie do 

podoby komplexnej charakteristiky štátu, 

regiónu 

-spoznal stav životného prostredia 

a možné ekologické riziká 

-pochopil príčiny a dôsledky podvýživy 

a hladu v afrických regiónoch 

Žiak : 

-spoznal základné etapy procesu 

osídľovania kontinentu od 16.st, ako aj 

priebeh kolonizačných vĺn 

-vymenoval hlavné veľmoci a určil 

oblasti, ktoré kolonizovali 

-dokázal charakterizovať klimatické 

pásma a zóny a tiež zdôvodniť výskyt 

hurikánov a tornád 

-porozumel činiteľom, ktoré vplývajú na 

migračný pohyb a dokázal diskutovať na 

tému „Imigranti, emigranti, reemigranti“  

-dokázal pracovať s mapou a správne 

lokalizoval husto osídlené oblasti, 

zdôvodnil tieto zistenia 

-dokázal sa orientovať na mape Ameriky 

a spracovať mapové informácie do 

podoby komplexnej charakteristiky štátu, 

regiónu 

 

 

Žiak : 

-spoznal spôsob osídľovania oblasti  

-dokázal rozdeliť ostrovnú časť podľa 

pôvodu ostrovov a ukázal ich na mape  

-pochopil príčinu výskytu endemických 

druhov a uviedol príklady 

-na mape ukázal rozmiestnenie 

obyvateľstva a zdôvodnil ho 

-dokázal sa orientovať na mape Austrálie 

a Oceánie a spracovať mapové informácie 

do podoby komplexnej charakteristiky 

štátu, regiónu 

 

Žiak : 

-spoznal geologicky najstaršie časti 

Európy a vymenoval činitele, ktoré sa 

najvýraznejšie podieľali na formovaní 

povrchu 
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Svetový 

oceán 

 

 

 

10 

 

 

-Rozdelenie Svetového 

oceánu 

-Využitie a ochrana SO  

-vymedzil klimatické pásma a dokázal ich 

charakterizovať 

-pochopil rozdielnosť a dôsledky oceanity 

a kontinentality na charakter počasia 

a vegetáciu 

-vedel sa orientovať na mape Európy 

a určiť polohu krajných bodov 

-ukázal na mape členské štáty EU  

-vedel získať dostatok podkladov na 

komplexnú charakteristiku štátu z máp 

a iných zdrojov a  

vytvoril prezentáciu o európskom štáte 

-zaujal správny postoj ku globálnym 

ekologickým problémom, ktoré ohrozujú 

aj Európu a vymedzil oblasti s najviac 

poškodeným životným prostredím 

 

Žiak : 

-spoznal a na mape ukázal jednotlivé časti 

SO, správne ich zoradil podľa veľkosti 

a lokalizoval najhlbšie miesta 

jednotlivých oceánov 

-načrtol reliéf oceánskeho dna, pomenoval 

jeho časti 

-doložil spôsoby využívania SO ako aj 

možné ekologické riziká a spôsoby 

ochrany SO 

Slovenská republika  

 

Vývoj a 

poloha 

štátneho 

územia 

 

 

 

Prírodné 

pomery SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografický vývoj územia 

Slovenska 

 

Poloha 

Rozloha 

Štátna hranica 

 

Geologický vývoj 

Reliéf a jeho formy 

Podnebie 

Počasie 

Vodstvo 

Pôdny kryt  

Rastlinstvo 

Živočíšstvo 

 

 

 

 

 

Žiak : 

-spoznal historické súvislosti vzniku ČSR a 

SR a vedel popísať zmeny, ktoré v našich 

dejinách nastali vo vývoji hraníc a štátneho 

územia 

-dokázal určiť základné polohopisné a 

výškopisné údaje Slovenskej republiky a 

ukázať ich na mape 

-vedel popísať priebeh hraníc, štatisticky 

vyhodnotiť údaje o rozlohe a percentuálnom 

podiele hraníc 

-pochopil geologický vývoj nášho územia a 

vedel ukázať na mape základné 

geomorfologické celky 

-pochopil vplyv činiteľov, ktoré sa podieľali 

na vzniku a formovaní georeliéfu SR 

-osvojil si podnebné charakteristiky 

slovenských regiónov a dokázal určiť 

meteorologické prvky 

-spoznal a na mape vedel ukázať riečnu sieť 

SR a jej časti 

-pochopil zonálnosť pôdneho krytu a 

spoznal pôdne druhy, ktoré sa vyskytujú v 
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Obyvateľst

vo a sídla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodárst

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj osídlenia 

Valašská kolonizácia 

Kopaničiarska kolonizácia 

Prirodzený pohyb 

obyvateľstva SR 

Mechanický pohyb 

obyvateľstva SR 

Štruktúra obyvateľstva 

Hustota osídlenia 

Sídelná štruktúra 

Disperzné sídla 

Pôdorys miest SR 

 

 

 

 

 

Vývoj hospodárstva 

Štruktúra hospodárstva 

Priemyselné odvetvia 

Poľnohospodárstvo 

Lesné a vodné 

hospodárstvo 

Doprava 

Cestovný ruch 

Zdravotníctvo 

Školstvo 

Životné prostredie a jeho 

stav v SR 

jeho okolí 

-spoznal zákonitosti rozšírenia rastlinných a 

živočíšnych druhov,  

-oboznámil sa s chráneným rastlinstvom a 

živočíšstvom SR, pochopil dôvod jeho 

ochrany kvôli zachovaniu biodiverzity 

 

 

 

 

Žiak : 

-spoznal základné etapy procesu 

osídľovania nášho územia od najstarších 

čias, ako aj priebeh kolonizačných vĺn 

-pochopil faktory ovplyvňujúce prirodzený 

pohyb obyvateľov SR 

-spracoval štatisticky materiál a dokázal 

vytvoriť vekovú pyramídu SR 

-porozumel činiteľom, ktoré vplývajú na 

migračný pohyb a dokázal diskutovať na 

tému „Imigranti, emigranti, reemigranti z 

pohľadu SR“ 

-dokázal pracovať s mapou a správne 

lokalizoval husto osídlené oblasti SR, 

zdôvodnil tieto zistenia 

-spoznal typy roztratených sídel na 

Slovensku 

-uviedol príklady na jednotlivé typy 

pôdorysu miest na Slovensku 

 

Žiak : 

-spoznal vývoj hospodárstva na našom 

území v závislosti od ložísk surovinových 

zdrojov 

-dokázal správne určiť lokalizačné faktory 

priemyslu SR 

-Nna mape ukázal rozmiestnenie 

priemyselných podnikov a na základe 

informácií z dennej tlače a internetu dokázal 

aktualizovať stav priemyslu SR 

-spoznal a dokázal načrtnúť hlavné 

dopravne koridory a uzly SR 

--vytvoril prezentáciu o turistických 

atrakciách miestneho regiónu 

-dokázal diskutovať na tému „ Stav 

školských a zdravotníckych služieb na 

území SR“ 

-vytvoril prezentáciu zameranú na stav 

životného prostredia vo svojom okolí resp. 

na Slovensku 
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Rozpis učiva predmetu :  

GEOGRAFIA V KOCKE 

Ročník : ŠTVRTÝ 

 

1 hodiny týždenne, spolu 30 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Planéta Zem      

Zem vo vesmíre, jej tvar  

a veľkosť 

 

1  vesmír, planéty, kométy, 

Slnko, slnečná sústava  

tvar Zeme 

veľkosť Zeme (polomer Zeme 

– guľa, elipsoid) 

dôsledky tvaru Zeme 

 Porovnal veľkosť Zeme pri 

aproximácii jej tvaru ako gule 

a elipsoidu. 

 Uviedol príklady  dôsledkov 

tvaru Zeme na usporiadanie 

typov krajín na Zemi. 

Pohyby Zeme 2 obeh Zeme okolo Slnka 

(tropický rok) 

ekliptika 

dôsledky obehu Zeme 

rotácia Zeme okolo osi 

dôsledky rotácie Zeme 

 hviezdny a slnečný deň 

 dátumová hranica 

časové pásma  

 Demonštroval obeh 

Zeme  

 na modeloch, nákresoch 

a uviedol dôsledky 

daného obehu na 

ľubovoľné miesto na 

Zemi 

 Objasnil pojem ekliptika 

 Vysvetlil rotáciu Zeme  

 okolo osi a jej dôsledky 

na život človeka 

 Vypočítal rozdiel časov   

 miest v ľubovoľných 

časových pásmach 

a zohľadnil význam 

dátumovej hranice 

Slapové javy 

 

1 Mesiac a jeho obeh okolo 

Zeme,  

Zem - slapové javy,  

zatmenie Slnka, Mesiaca, 

 Opísal vlastnosti 

Mesiaca  

 a jeho obeh okolo Zeme 

 Vysvetlil vznik slapových 

javov  

 Demonštroval zatmenie  

 Slnka a Mesiaca  

Fyzická geografia     

Atmosféra 

 

4 zloženie atmosféry 

počasie a podnebie,  

prvky počasia  

klimatotvor né činitele 

procesy v atmosfére 

(rozloženie teploty a zrážok na 

Zemi, všeobecná cirkulácia 

atmosféry) 

 rozmiestnenie  vzduchových 

hmôt na Zemi 

tlaková výš a níž, miestne 

vetry,  monzúny, hurikány, 

Corioliosva sila   

podnebné  pásma  

 Opísal zloženie 

atmosféry 

 Zdôvodnil rozdiely 

v počasí a klíme  

v atmosfére.  

 Vymenoval prvky 

počasia a klimatotvoré 

činitele 

 Vysvetlil vzťah medzi 

teplotnými a 

zrážkovými pásmami 

 Načrtol schému 

všeobecnej cirkulácie 

atmosféry s jej analýzo 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

759 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

Interpretácia informácie z 

klimatických diagramov  

 

Prierezová téma -globálne 

otepľovanie, skleníkový efekt- 

ich dôsledky na prírodu a 

človeka 

 

 Rozlíšil  rozmiestnenie 

vzduchových hmôt na Zemi 

 Vysvetlil pojmy: vysoký 

a nízky tlak, hurikány, 

Coriolisova sila 

 Demonštroval pomocou 

obrázkov princípy vzniku 

miestnych vetrov 

a monzúnov 

 Uviedol vzťah medzi 

podnebnými pásmami a 

množstvom dopadajúceho 

slnečného žiarenia 

 Charakterizoval podnebné 

pásma 

 Čítal klimatické diagramy a 

na ich základe 

charakterizoval podnebie 

rôznych miest na Zemi  

 Vyvodil všeobecné závery 

globálneho otepľovania na 

život na Zemi 

Hydrosféra 4 obeh vody na Zemi,  

svetový oceán 

vlastnosti vody oceánov  

význam morí  

pohyby morskej vody, (vlnenie, 

príliv, príboj, príliv a odliv)  

rieky na povrchu a ich režim 

odtoku  

jazerá, umelé vodné nádrže 

vznik ľadovcov Porovnať horské a 

pevninské ľadovce  

činnosť vody na zemský povrch 

(kaňony,  jaskyne)  

 

prierezová téma- znečistenie 

svetového oceánu, význam 

riek, zdroje pitnej vody, 

ochrana vodných zdrojov 

 Demonštroval pomocou 

obrázku obeh vody na Zemi 

 Definoval pojem svetový 

oceána a popísal vlastnosti 

vody oceánov 

 Uviedol klady využitia morí 

 Vysvetlil dynamiku pohybov 

oceánskej a morskej vody 

a príčiny ich vzniku  

  Charakterizoval rieky na 

povrchu 

  Analyzoval pomocou grafov 

typy režimu odtoku 

vybraných riek 

 Uviedol rozdiel medzi 

jazerom a umelou vodnou 

nádržou 

 Objasnil vznik ľadovcov 

a formy reliéfu, ktoré vzniknú 

ich vplyvom 

 Porovnal horský a pevninský 

ľadovec 

 Na konkrétnych príkladoch 

uviedol  vodou podmienené 

procesy a formy reliéfu.  

 Diskutoval o význame riek pre 

obyvateľov v rôznych častiach 

sveta 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Litosféra 4  stavba zemského telesa 

zloženie zemskej kôry 

(horniny)   

ť litosferické dosky a ich 

pohyb  

vrásnenie, zemetrasenie, 

sopečná činnosť,  

cunami  

sopečné zemetrasné pásy na 

zemeguli   

pôsobenie vonkajších síl (voda, 

vietor) na formovanie  

zemského  povrchu  

 

 

 Načrtol stavbu Zeme 

 Klasifikoval  horniny 

tvoriace zemskú kôru 

 Vymenoval litosferické 

dosky a demonštroval 

na nákresoch  ich pohyb 

 Charakterizoval 

vrásnenie, zemetrasenie 

a sopečnú činnosť 

 V diskusii porovnal 

mechanizmy pôsobenia 

endogénnych a 

exogénnych procesov  

a ich vplyv na tvorbu 

zemského povrchu  

Biosféra a pedosféra 

a poľnohospodárstvo 

 

3 vznik a zloženie pôdy 

pôdne typy  

pôdne druhy 

typy poľnohospodárskej krajiny 

 Objasnil vznik a zloženie 

pôdy 

 Opísal vybrané pôdny typy 

a uviedol ich využívanie 

pre poľnohospodárstvo 

 Opísal na základe činnosti 

človeka  v krajine  typy 

poľnohospodárskej krajiny 

Humánna geografia 

Politická mapa sveta        

Aktuálny stav  

Organizácie 

1 Štáty, svetadiely, hlavné 

mestá vybraných  štátov 

Organizácie, OSN, NATO. 

EU 

 Vie sa orientovať na 

politickej mape sveta 

 Pozná zameranie 

jednotlivých organizácií 

Obyvateľstvo sveta          

Dynamika obyvateľstva 4 Rozmiestnenie obyvateľstva 

v jednotlivých regiónoch sveta 

Najväčšie populácie sveta – 

pohyb obyvateľstva 

Prirodzená a mechanická 

migrácia obyvateľstva, druhy 

migrácie a jej prejavy 

Obyvateľstvo a prírodné 

pomery 

 Vytvoril na základe 

údajov informácie 

o oblastiach s vysokou 

koncentráciou 

obyvateľstva 

 Vysvetlil dôvody 

migrácie, problémy 

migrantov 

 Zhodnotil , ako prírodné 

pomery môžu ovplyvniť 

rozmiestnenie osídlenia 

Sídla a osídlenie                                        2 Osídlenie, sídlo, obec, mesto 

Mestská aglomerácia 

Urbanizácia, konurbácia, 

megalopolis 

 Uviedol na konkrétnych 

príkladoch 

Mesto a jeho fenomén, 

Mestá a život v nich, rast                              

miest, kultúrna rôznorodosť, 

multikultúra                      

2 Štruktúra mesta, pôdorys 

Rast miest, multikultúra 

a problémy spojené s rastom 

mesta 

Mesto a prírodné pomery 

 Diskutoval na témy:  

     Ako sme pripravení na 

kultúrnu   

     rôznorodosť? 

     Ako sa zmení mesto? 

-Vysvetlil ako vplývajú prírodné 

pomery na vznik sídla 

-Porovnal mesto a prírodu na 

vybraných sídlach 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Hospodárstvo, doprava, 

Cestovný ruch 

2 Priemyselná výroba, 

poľnohospodárstvo, služby, 

veda, finančníctvo 

Hospodárstvo a prírodné pomery 

Delenie dopravy podľa 

prostredia a prostriedku 

Typy a formy cestovného ruchu 

-Porovnal postavenie vybraných 

štátov sveta podľa zadaných 

kritérií 

-Vedel určiť, ktorý lokalizačný 

faktor zohral úlohu pri umiestnení 

priemyselného závodu v určitej 

lokalite 

-Vysvetlil vplyv prírodných 

 pomerov  na rozvoj hosp.   

-Rozpoznal výhody a nevýhody 

 jednotlivých druhov dopráv 

- Lokalizoval strediská  

 svetového a domáceho CR 
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Názov predmetu INFORMATIKA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

      Informatika rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti zo základnej školy. Mnohé školy už 

v minulosti predmet informatika vyučovali v rámci voliteľných alebo nepovinných predmetov. 

Bolo to hlavne z dôvodu narastajúceho významu informatiky a splnenia náročných strategických 

cieľov stanovených v Stratégii informatizácie regionálneho školstva do roku 2011. Kompetencie 

v oblasti IKT patria medzi 8 najdôležitejších kľúčových kompetencií definovaných EK v rámci 

Európskeho referenčného rámca. Úlohou modernej školy je pripraviť žiaka pre informačnú 

a vzdelanostnú spoločnosť. 

      Učebný predmet Informatika rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúceho 

stupňa vzdelávania. Rozvíja logické a algoritmické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, 

syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v 

praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych 

zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Buduje informatickú kultúru, t.j. 

vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej spoločnosti  s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov 

V predmete informatika žiaci sú vedení k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník 

používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. Vzdelávací obsah informatiky 

v ŠVP je rozdelený na päť tematických okruhov: Informácie okolo nás, Komunikácia 

prostredníctvom IKT, Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie, Princípy fungovania 

IKT, Informačná spoločnosť.  

      Informatické vzdelávanie na gymnáziu rozširuje učivo základnej školy a zároveň buduje 

základy informatiky ako vednej disciplíny. Výber poznatkov je vymedzený tak, aby sa žiaci 

oboznámili so základnými pojmami, postupmi a prostriedkami informatiky ako vedy 

pretransformovanými do didaktického systému. Buduje sa u žiakov informatická kultúra, t. j. 

vychovávajú sa  k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

 

Obsah 

Vzdelávací obsah informatiky v školskom vzdelávacom programe je rozdelený na päť 

tematických okruhov: 

 Informácie okolo nás 

 Komunikácia prostredníctvom IKT 

 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

 Princípy fungovania IKT 

 Informačná spoločnosť 

Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové aj pre vyššie sekundárne 

vzdelávanie, nakoľko informatické vzdelávanie na gymnáziu rozširuje učivo základnej školy a 

zároveň buduje základy informatiky ako vednej disciplíny. Pojem informácia, typy informácií 

(textová, grafická, číselná, zvuková atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických informácií sú 

veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. 
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prostredníctvom IKT. Žiaci dokážu prezentovať získané informácie, uchovávať a prenášať medzi 

aplikáciami. 

Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov 

internetu na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na 

získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci sa oboznamujú so základnými pojmami internetu 

(adresa, URL, poskytovateľ služieb, služby, server-klient, protokol, štandard), s počítačovou 

sieťou, so službami internetu, neinteraktívnou a interaktívnou komunikáciou, bezpečnosťou na 

internete. 

V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia 

so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako 

algoritmus, program, programovanie, etapy riešenia problému (rozbor problému, algoritmus, 

program, ladenie). Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú algoritmické 

myslenie a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad 

rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a 

mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí. 

Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov 

informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi práce 

počítača, s časťami počítača von Neumannovského typu, so vstupnými a výstupnými 

zariadeniami a ich parametrami. Majú zvládnuť základné vlastnosti a funkcie operačného 

systému a poznať rôzne druhy softvéru podľa oblastí jeho použitia. Žiaci sa oboznámia 

s počítačovou sieťou, jej architektúrou, rozdelením a spôsobmi pripojenia. 

Tematický okruh Informačná spoločnosť sa venuje informatike v rôznych oblastiach. Zaoberá 

sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými 

rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by sa mali oboznámiť s využitím IKT v 

najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti, pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický 

a zvažujúci postoj k dostupným informáciám. Mali by sa oboznámiť s rôznymi možnosťami 

vzdelávania s využitím IKT. 

V 1. ročníku SŠ je najobtiažnejšie zladenie úrovne žiakov, pretože môžu (a určite aj nastanú) 

nasledovné prípady podľa toho, akí žiaci sa v 1. ročníku stretnú.  

 žiaci, ktorí sa na ZŠ nestretli s informatickou výchovou a informatikou, a teda nemajú 

žiadne skúsenosti s IKT. 

V tomto prípade bude potrebné zabezpečiť, aby žiaci získali a osvojili si kľúčové 

kompetencie a chýbajúce zručnosti. 

 žiaci, ktorí na ZŠ mali predmet informatická výchova, informatika, a teda majú už nejaké 

zručnosti IKT. 

 žiaci, ktorí sa vzdelávali podľa experimentálneho učebného plánu v rámci experimentu 

realizovaného na ŠPÚ „Informatizácia základných a stredných škôl“, a teda mali 

v každom ročníku 1 hodinu týždenne informatickej výchovy. Autori a realizátori tohto 

experimentu sú vo veľkej miere aj autormi učebných osnov.  

 

Ciele predmetu: 
 

 naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú 

kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a 

produktov.  
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 toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a 

aplikovaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní  

iných predmetov a v organizovaní a riadení školy. 

 si rozvíjali schopnosť logického a algoritmického myslenia, 

 si rozvíjali schopnosti kooperácie a komunikácie, 

 nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu, realizovali jednoduchý výskumný 

projekt, sformulovali problém, robili závery, 

 sa naučili základné pojmy a postupy informatiky,  

 sa naučili efektívne používať prostriedky informatiky, 

 si budovali informatickú kultúru, 

 rozvíjali programátorské zručnosti, 

 pracovali v prostredí bežných aplikačných programov  

(nezávisle od platformy), 

 naučili sa efektívne vyhľadávať informácie. 

 nadobúdli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu , rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, 

logické myslenie, zodpovednosť, 

 rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, pochopiť 

sociálne, etické a právne aspekty informatiky. 

 

Tabuľka 1 Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním informatiky 
 

Poznávacia 

(kognitívna) 
Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne 

operácie. 

Tvoriť, prijať a 

spracovať 

informácie. 

Akceptovať skupinové 

rozhodnutia. 
Regulovať svoje správanie. 

Formulovať a riešiť 

problémy, používať 

stratégie riešenia. 

Vyhľadávať 

informácie. 
Kooperovať v skupine. 

Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické 

myslenie. 

Formulovať svoj 

názor 

a argumentovať. 

Tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a iných. 

 

Nájsť si vlastný štýl 

učenia  a vedieť sa 

učiť v skupine. 

 Diskutovať a viesť diskusiu o 

odbornom probléme. 
 

Myslieť tvorivo a 

uplatniť jeho 

výsledky 

   

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) 

tak, aby každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť pravdivosť informácie (časopis, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 poznať kultúrne, sociálne a zdravotné aspekty používania počítačov 
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 študenti dokážu využívať dostupné formy komunikácie a efektívne využívať informačno 

– komunikačné technológie 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 rozvíjať si  svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne 

a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritičnosť, 

 upevňovať snahu o sebavzdelávanie. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 analyzovať problém, navrhnúť algoritmus riešenia problému, zapísať algoritmus v 

zrozumiteľnej formálnej podobe, overiť správnosť algoritmu. 

 riešiť problémy pomocou algoritmov, vedieť ich zapísať do programovacieho jazyka, 

hľadať a opravovať chyby.  

 rozumieť hotovým programom, určiť vlastnosti vstupov, výstupov a vzťahy medzi nimi, 

vedieť ich testovať a modifikovať.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 spracovať informácie tak, aby sa neznížila ich informačná hodnota a informácie boli 

prístupné, použiteľné a jasné. 

 poznať vlastnosti (výhody, nevýhody) bežných formátov dokumentov v závislosti od 

typu informácie. 

 dodržiavať zásady netikety pri práci v sieti internet, 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich informatického vzdelávania 

využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 chápať potrebu právnej ochrany programov 

 Poznať autorský zákon 

 upevňovať a rozvíjať vlastenecké cítenie 

 

Spôsobilosť uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky  

 pri spracovaní digitálnej informácie je nutné matematické myslenie na riešenie 

praktických problémov a používanie logického a priestorového myslenia 

 

Spôsobilosť  k celoživotnému učeniu sa   

 práca s multimédiami je do značnej miery zameraná na samostatnú prácu študentov, ktorí 

 sú nutení nielen získavať a spracovať informácie, ale aj kritický zhodnotiť ich 

 elevantnosť a dôveryhodnosť 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Informačná spoločnosť Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s internetom 

Práca s knihou 

Referáty 

Informácie okolo nás 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Vytváranie dokumentov pomocou predlohy 

Projekty 

Prezentácie 

Princípy fungovania IKT 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s internetom 

Postupy, riešenie problémov, 

algoritmické myslenie 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Práca s internetom 

Komunikácia prostredníctvom 

IKT 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Práca s internetom 

 

Tematické celky odučené s použitím výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu  

Moderná škola Kód ITMS projektu: 26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  
Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu.sk/
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Informačná 

spoločnosť 

*Kalaš a kol. 

Informatika - učebnica pre SŠ 

Volker Claus: Lexikón informatiky 

Jozef Nádběla : Velký počítačový slovník 

H. Kundráková, J. Kultan : Nová maturita 

Informatika 

Pavel Navrátil : S počítačem nejen k maturite 

Dataprojektor 

PC 

 

Internet, CD  

 

Informácie okolo 

nás 

 

*Salanci: Informatika pre SŠ – Práca s grafikou 

*Machová: Informatika pre SŠ - Práca s textom 

*Šnajder, Kireš: Informatika pre SŠ -  – Práca 

s multimédiami 

*Lukáč, Šnajder: Informatika pre SŠ – Práca 

s tabuľkami 

Ján Skalka: Windows & Office 2000 

Ivo Magera : Microsoft PowerPoint 2002 

J. Ziková a kol. : Zoner Callisto 

Dataprojektor 

PC 

 

Internet, CD  

Princípy 

fungovania IKT 

 

*Kalaš a kol. 

Informatika - učebnica pre SŠ 

Jaroslav Horák : Hardware 

Aleš Kostrhoun : Stavíme si malou síť 

Dataprojektor 

PC 

  

Internet, CD, DVD 

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

 

*Belušová, Varga, Zimanová: Informatika pre SŠ 

– Algoritmy s Pascalom 

*Blaho: Informatika pre SŠ – Programovanie 

v Delphi 

Niklaus Wirth:Algoritmy a štruktúry údajov 

David Morkes: Základy programovaní 

Jiři Rubeš : Nebojte se programovat 

Pavel Satrapa : Pascal pro zelenače 

Miroslav Milda: Jak na to v pascalu 

M. Kvoch, J. Jančík : Sbírka úloh z jazyka pascal 

Jan Skalka : Turbo Pascal I, II. 

Pavel Töpfer : Základy programovaní v úlohách 

Tomáš Hála : Pascal pro strední školy 

M. Benedikovič a kol. : Informatika I 

Dataprojektor 

PC 

 

Internet, hotové 

programy 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

*Jašková, Šnajder, Baranovič: Informatika pre SŠ 

– Práca s internetom 

R. Baranovič : Internet v škole 

R. Baranovič a kol. : Internet pre stredné školy 

 Jiří Lapáček : Internet pro úplné začátečníky  

Petr Městecký : Microsoft Outlook 2002 

Slavoj Písek : JavaScript 

Dataprojektor 

PC 

 

Internet 

 

Literatúru označenú hviezdičkou majú k dispozícií študenti 
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Hodnotenie a klasifikácia predmetu 

 

Pri klasifikácii výsledkov v informatike sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a 

vzdelávacích štandardov hodnotí:  

 schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj 

nástrojov informačných a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, 

schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov, 

 schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, 

zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti 

riešenia, nachádzaním a opravou chýb, 

 schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy, 

 schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať 

použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie a usporiadanie 

informácií, prezentovať informácie a poznatky, 

 porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, 

ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou 

zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií, 

 schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov. 

 

V procese diagnostiky a hodnotenia žiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom 

poskytnúť žiakovi šancu dosiahnuť úspech. Žiak sa aktívne zapája do procesu hodnotenia. 

Výsledná klasifikácia v predmete informatika je vyjadrená známkou a zahŕňa nasledovné formy 

a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov: 

 písomné – testy, previerky, referáty, projekty, domáce úlohy, 

 praktické – praktické cvičenia, ročníkové projekty, 

 ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na 

kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich 

aplikáciou v praktických súvislostiach, 

 účasť v olympiádach a iných súťažiach v rámci predmetu; tieto aktivity žiaka môžu 

výslednú klasifikáciu v predmete zlepšiť. 

 

V písomných skúškach je stupnica hodnotenia nasledovná: 

5 ............. 0 – 29 % 

4 .............30 – 49 % 

3 .............50 – 69 % 

2 .............70 – 85 % 

1 .............86 – 100 % 

 

Programovanie: 

1 – samostatné vytvorenie programu 

2 – vytvorenie programu s malými chybami, prípadne s miernou pomocou vyučujúceho 

3 – pochopenie programu a vytvorenie za pomoci vyučujúceho 

4 – vytvorenie niektorých častí programu, pochopenie a dotvorenie za pomoci 

vyučujúceho 

5 – nepochopenie programu ani jeho častí 

Ostatné: 

1 – úloha splnená s vhodným výberom prostriedkov 

2 – úloha splnená s nedostačujúcim výberom prostriedkov 

3 – úloha splnená s pomocou vyučujúceho 

4 – čiastočne splnená úloha 

5 – nesplnená úloha 
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ROČNÍK : PRVÝ 

 

Rozpis učiva predmetu : INFORMATIKA 
2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, zadanie projektov 

Informačná spoločnosť – rizika informačných technológii, etika a právo 2 hodiny 

Rizika IKT 1 Kultúrne, sociálne a zdravotné 

aspekty používania počítačov. 

Informačná spoločnosť. 

Počítačové vírusy. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Virtuálny svet a jeho úskali. 

Kontrolné mechanizmy proti 

neetickým obsahom na Internete. 

Prípady porušovania etiky v médiách 

a ich obsahoch. 
 

 posúdil klady a zápory informačnej 

spoločnosti 

 popísal nepriaznivé účinky práce 

s počítačom na zdravie človeka 

 vedel usporiadať PC pracovisko 

ergonomicky 

 charakterizoval činnosť počítačových 

vírusov, vysvetlil škody, ktoré môžu 

spôsobiť a princíp práce 

antivírusových programov, 

  demonštroval nastavenie a použitie 

NOD 

 klasifikoval počítačové vírusy 

Etika a právo, licencie 1 Autorský zákon. 

Licencia. 

Typy softvéru z hľadiska právnej 

ochrany. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Virtuálny svet a jeho úskalia. 

Počítačové pirátstvo. Ochrana a 

porušovanie autorských práv na 

Internete. 

 vysvetlil a rešpektoval význam 

autorského  zákona 

 vymenoval  typy softvéru z hľadiska 

licencií 

 definoval spôsob širenia a možnosti 

nadobudnutia komerčný softvér, 

freeware, shareware, open source, 

OEM verzia 

 uviedol výhody legálneho softvéru 

 

 

 

Praktické zvládnutie základnej obsluhy počítača 5 hodín 

Práca s myšou 1 Myš. 

Vstupné zariadenia  

na ovládanie programov. 

 

 demonštroval činnosti pri práci 

s myšou 

 nastavil vlastnosti myši 

 klasifikoval zariadenia  

na ovládanie programov 

Klávesnica – rozdelenie 

kláves a ich funkcie 

3 Klávesnica. 

Zápis znakov. 

Text s protidrogovou tematikou. 

 rozlišil časti klávesnice 

 klasifikoval klávesy a poznal ich 

funkcie 

 precvičil zápis znakov 

 napísal cvičný text s protidrogovou 

tematikou 

 aplikoval prepínanie medzi 

klávesnicami a vedel pridať jazyk 

klávesnice a nastaviť vlastnosti 

klávesnice 

 

Práca s internetom 

a elektronickou poštou 

1 Internet a elektronickou pošta.  predviedol  základné zručnosti pri 

práci s internetom a elektronickou 

poštou 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás – prezentácia informácií  6 hodín 

PowerPoint  

charakteristika 

programu, popis 

prostredia 

 

1 Prostredie a ovládanie programu  

na tvorbu prezentácie. 

Nástroje powerpointu  

na vytvorenie a úpravu prezentácie. 

Základné pravidlá (formálne, 

estetické) a odporúčania spracovania 

prezentácií. 

Spracovanie informácií. 

 popísal prostredie a ovládanie 

programu na tvorbu prezentácie 

 vedel efektívne využívať nástroje 

powerpointu na vytvorenie a úpravu 

prezentácie 

 poznal a dodržiavať základné pravidlá 

(formálne, estetické) a odporúčania 

spracovania prezentácií 

 spracoval informácie tak, aby sa 

neznížila ich informačná hodnota a 

informácie boli prístupné, použiteľné 

a jasné 

Zásady tvorby 

prezentácie, zadanie 

projektov na tému 

hardvér počítača 

1 
Faktory, ktoré ovplyvňujú metódy 

a formy pri tvorbe prezentácií. 

 poznal faktory, ktoré ovplyvňujú 

metódy a formy pri tvorbe 

prezentácií 

Spôsoby tvorby 

prezentácií, práca 

v rôznych zobrazeniach 

1 
Spôsoby tvorby prezentácii – šablóny, 

sprievodcovia. 

 oboznámil sa so spôsobmi tvorby 

prezentácii – šablóny, sprievodcovia 

Úprava vzhľadu 

prezentácie, vkladanie 

objektov do prezentácie 

1 Formát snímky. 

Objekty a  ich vlastnosti. 

Časovanie prezentácie. 

Zvuk. 

Tlačidla. 

 vedel formátovať jednotlivé snímky 

v prezentácii 

 používal objekty a nastavoval ich 

vlastnosti 

 nastavil časovanie prezentácie 

 vložiť zvukový súbor do prezentácie 

 používal tlačidla na ovládanie 

prezentácie 

Vytvorenie prezentácie 

s protidrogovou 

tematikou 

1 Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Prezentácia s protidrogovou 

tematikou.  

 vytvoril a prezentoval prezentáciu 

s protidrogovou tematikou 

Prezentácia projektov 

 na tému hardvér 

počítača 

1 Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Prezentácia projektov na tému 

Hardvér počítača. 

 vytvoril a prezentoval prezentáciu  

na tému hardvér počítača 

Informácie okolo nás – informatika, komprimácia, šifry 4 hodiny 

Základné pojmy 

informatiky - 

informácia, údaj, 

informatika, počítač 

1 Predmet informatiky. 

Odvetvia informatiky. 

Údaj, informácia, digitalizácia, 

kódovanie, šifrovanie, komprimácia. 

Jednotky informácie. 

 vedel definovať predmet skúmania 

informatiky 

 vymenoval odvetvia informatiky 

 vysvetlil význam pojmov údaj, 

informácia, digitalizácia, kódovanie, 

šifrovanie, komprimácia 

 definoval jednotky informácie 

a prevody medzi nimi 

Číselné sústavy, 

prevody 

2 Číselná sústava. 

Dvojková číselná sústava. 

Osmičková a šestnástková číselná 

sústava. 

Prevody medzi číselnými sústavami. 

 definoval číselnú sústavu, a ich 

rozdelenie 

 oboznámil sa s dvojkovou číselnou 

sústavou ako prostriedkom 

reprezentácie údajov v počítači 

 posúdil výhody dvojkovej číselnej 

sústavy  

 vypočítal prevody medzi číselnými 

sústavami 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás – informatika, komprimácia, šifry  

Reprezentácia údajov 

v počítači – čísla, znaky. 

Písmo – forma 

kódovania 

1 Reprezentácia údajov v počítači. 

Kódovanie znakov. 

Kódovanie čísel. 

Komprimácie dát. 

 

 

 vysvetlil reprezentáciu údajov 

v počítači 

 poznal formy kódovania písma 

 poznal princíp komprimácie dát, 

 demonštroval prácu s komprimačným 

programom 

 oboznámil sa s kódovou tabuľkou 

 vysvetlil princíp kódovania čísel 

Princípy fungovania IKT – počítač 8 hodín 

Štruktúra počítača 1 Štruktúra  počítača von 

Neumannovského typu. 

 klasifikoval počítače 

 pomenoval a rozlíšil jednotlivé časti 

počítačovej zostavy 

Mikroprocesor 1 Procesory a ich parametre.  popísal princíp činnosti a parametre 

procesora 

 klasifikoval typy procesorov 

Pamäte  2 Pamäte, delenie, kapacity. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Charakteristické znaky digitálnych 

médií v porovnaní s inými médiami. 

 rozlíšil pamäte podľa kritérií 

 pochopil princíp práce jednotlivých 

druhov pamäti a  spôsob 

zaznamenávanie informácií  

 poznal približné kapacity jednotlivých 

druhov pamätí a obmedzenia použitia 

Prídavné zariadenia 2 Prídavné zariadenia vstupné. 

Prídavné zariadenia výstupné. 

 

 

 klasifikoval prídavné zariadenia 

 vedel používať základné prídavné 

zariadenia 

 podrobnejšie opísal princíp práce 

a parametre dvoch vstupných a dvoch 

výstupných zariadení 

Princíp práce počítača – 

von Neumannova 

schéma 

1 Princíp práce počítača.  objasnil funkciu jednotlivých častí 

počítačovej zostavy 

 nakreslil počítačovú zostavu von 

Neumannovho typu 

 demonštroval princíp činnosti 

počítača 

Systematizácia 

poznatkov 

1 
Systematizácia poznatkov – hardvér 

počítača. 

 prehĺbil a upevnil nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

 

Princípy fungovania IKT – softvér, operačný systém 13 hodín 

Súbor, adresár 1 Súbor. 

Typy súborov. 

Atribúty súborov. 

Adresár. 

 vysvetlil pojmy súbor a adresár 

a uviedol analógiu k týmto pojmom 

v reálnom živote 

 klasifikoval súbory  a vymenoval 

príklady rôznych súborov podľa typu 

 vysvetlil a nastavil atribúty súborov 

 vedel správne používať znaky 

hromadného výberu pri práci  

s objektmi 

 vysvetlil a demonštroval činnosti 

operačného systému pri práci  

so súbormi a priečinkami 

 popísal stromovú štruktúru priečinkov 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Princípy fungovania IKT – softvér, operačný systém  

Rozdelenie softvéru 

podľa oblasti použitia 

1 Typy softvéru.Operačné systémy. 

Programovacie prostredia. 

Aplikácie. 

Prierezová téma: Mediálna výchova 

Počítačové hry.     

Zábavná funkcia počítačových hier. 

Realita počítačových hier  vo vzťahu 

ku skutočnosti. Hodnoty 

prezentované v počítačových hrách. 

Násilné obsahy počítačových hier a 

ich účinky.   

 klasifikoval  softvér a vymenoval  

predstaviteľov jednotlivých skupín  
 zdôvodnil výber príslušného softvéru 

pre určitú množinu úloh 

Charakteristika 

operačných systémov  – 

základné vlastnosti 

a funkcie 

1 Rozdelenie operačných systémov. 

Úloha operačného systému. 

 
 

 charakterizoval operačný systém 

a vedel ho efektívne používať 

 poznal funkcie operačného systému 

 klasifikoval operačné systémy podľa 

kritérií 

 uviedol typy a verzie OS 

 porovnal dva OS 

Pracovná plocha  5 Pracovná plocha OS WINDOWS. 

Ikona, objekt, zástupca. 

Okno  programu. 

Hlavný panel. 

Hlavné menu operačného systému. 
 

 rozlišoval komponenty pracovnej 

plochy OS WINDOWS, 

 vysvetlil  pojem ikona, objekt, 

zástupca 

 popísal štruktúru okná ľubovoľného 

programu 

 demonštroval zmenu polohy 

a veľkosti okná 

 používal príkazy položky menu 

START 

 nastavil vlastnosti a funkcie hlavného 

panela 

 vytváral a upravoval objekty 

pracovnej plochy 

Dialógové okná, systém 

menu a spôsoby voľby 

príkazov 

 

1 Dialógové okná. 

Prvky dialógových okien. 

Menu. 

Spôsoby voľby príkazov. 

 

 používal dialógové okná ako 

prostriedok na komunikáciu medzi 

užívateľom  a programom 

 poznal ich prvky a možnosti 

nastavenia parametrov 

Prieskumník  4 Diskové manažery. 

Informácie o systéme, zariadeniach, 

priečinkoch a súboroch.  
Kopírovanie a presun objektov 

pomocou myši a príkazov. 

Hľadanie objektov. 

Zobrazenie v okne prieskumníka. 

 

 demonštroval získavanie informácií  

o systéme, zariadeniach, priečinkoch a 

súboroch.  
 pochopil funkciu prieskumníka ako 

nástroja na prácu so súborovou 

štruktúrou 

 vedel vytvoriť štruktúru zložiek  

na pevnom disku a diskete 

 demonštroval kopírovanie a presun 

objektov pomocou myši a príkazov 

(používal pravé tlačidlo myši) 

 vysvetlil funkciu koša pri mazaní 

a obnovovaní objektov 

 využíval funkciu hľadania objektov 

 ocenil možnosti rôzneho spôsobu 

zobrazenia v okne prieskumníka 

 vedel previesť základné operácie  

so súborovou štruktúrou aj v iných 

diskových manažéroch 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás – textová informácia  27 hodín 

MS Word – 

charakteristika 

programu a popis 

prostredia 

1 Typy textových editorov. 

Prostredie a ovládanie textového 

editora. 

Nástroje textového editora  

na vytvorenie a úpravu dokumentu. 

Základné pravidlá (formálne, 

estetické) a odporúčania spracovania 

textových informácií. 
 

 Porovnal klady a zápory spracovanie 

textu v rozličných textových 

editoroch 

 popísal prostredie a ovládanie 

textového editora 

 vedel efektívne využívať nástroje 

textového editora na vytvorenie 

a úpravu dokumentu 

 poznal a dodržiaval základné 

pravidlá (formálne, estetické) a 

odporúčania spracovania textových 

informácií 

 vedel spracovať informácie tak, aby 

sa neznížila ich informačná hodnota 

a informácie boli prístupné, 

použiteľné a jasné 

 menil prvky prostredia 

Otváranie a ukladanie 

súborov 

 

1 Otváranie súborov. 

Šablóny, sprievodcovia. 

Ukladanie súborov, formáty, heslá. 

 vedel využívať rôzne spôsoby 

otvárania a ukladania súborov 

 demonštroval  uloženie súboru  

Vlastnosti písma 2 Font písma.Rez písma. 

Veľkosť písma. 

Horný a dolný index. 

Medzery medzi znakmi. 

 vedel nastaviť vlastnosti písma 
 objasnil pojmy font písma, rez, 

veľkosť 
 využíval efekty písma 

Kopírovanie a presun 1 Blok textu. 

Kopírovanie a presun pomocou myši 

a príkazov. 

 aplikoval rôzne spôsoby označenia 

textu pomocou myši a klávesnice 

 porovnal vhodnosť rôznych spôsobov 

kopírovania a presunu textu 

Odsek 1 Odsek. 

Zarážky. 

Riadkovanie. 

Zlomy riadkov a strán. 

 

 vedel nastaviť vlastnosti odseku - 

zarovnanie, zarážky, riadkovanie, 

medzery, kontrola osamotených 

riadkov 

Úpravy, nastavenie 

strany 

1 Späť, znova, opakovať. 

Okraje, veľkosť strany, orientácia. 
 dokázal meniť veľkosť papiera, okraje 

a orientáciu papiera 

Obrázky, prezentácia 

plagátov na tému 

environmentálna 

výchova 

3 Obrázok zo súboru. 

Clipart.Automatické tvary. 

 WordArt. 

Panel nástrojov kreslenie a obrázok. 

Formátovanie objektov. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Praktická mediálna práca. 

Plagát s environmentálnou 

tematikou. 

 vedel do textu vložiť obrázok  

zo súboru, z clipartu, zo skenera 

alebo fotoaparátu 

 vkladal automatické tvary, WordArt, 

organizačnú schému 

 vedel vložené objekty upravovať 

pomocou príkazov a panela kreslenie 

 prezentoval vytvorený projekt 

s environmentálnou tematikou 

Tabulátory 1  Štandardné tabulátory. 

Užívateľom definované tabulátory. 

Vodiaci znak. 

 klasifikoval tabulátory, poznal ich 

funkciu a spôsoby nastavenia, význam 
 vedel vybodkovať časť dokumentu 

Odrážky a číslovanie 2 Automatické odrážky a číslovanie. 

Štandardné odrážky a číslovanie. 

Užívateľom definované odrážky 

a číslovanie. 

Formát odrážok a číslovania. 

Viacúrovňové odrážky a číslovanie. 

 

 vedel vytvoriť vlastné odrážky a 

číslovanie 
 demonštroval použitie odrážok 

a číslovania 
 používal viacúrovňové odrážky  

a číslovanie 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás – textová informácia  

Stĺpce 

 

1 Počet stĺpcov a parametre stĺpcov.  vedel rozdeliť dokument na stĺpce 

 nastavil šírku stĺpcov, čiaru medzi 

stĺpcami 

 pochopil, že rozdelením dokumentu 

na stĺpce sa automatický vytvárajú 

sekcie 

Sekcia 1 Význam sekcií. 

Rozdelenie dokumentu do sekcií. 

 

 pochopil sekciu ako prostriedok  

na rozdelenie dokumentu na relatívne 

samostatné časti 
 poznal spôsoby rozdelenia dokumentu 

na sekcie 

Štýl 2 Význam štýlu. 

Vytvorenie štýlu. 

Aktivácia štýlu. 

 pochopil štýl ako prostriedok 

 pre jednotné formátovanie 

dokumentu 

 vytvoril štýl a používal rôzne spôsoby 

aktivácie štýlu 

Šablóna 1 Význam šablóny. 

Požitie šablóny. 

 pochopil šablónu ako najvyššiu 

úroveň formátovania, 

 vedel vytvoriť a používal šablóny 

Tabuľky 2 Vytvorenie tabuľky. 

Modifikácia tabuľky. 

Formát tabuľky. 

Usporiadanie tabuľky. 

Vzorce. 

 na prehľadné usporiadanie číselných 

údajov používal tabuľky, a vedel ich 

grafický znázorniť, 

 demonštroval spôsoby vkladania tab. 

 vedel formátovať tabuľku 

 aplikoval vzorce v tabuľke 

Grafy 1 Vytvorenie grafu. 

Vhodný typ grafu. 

Formát grafu. 

 vedel údaje z tabuľky grafický 

znázorniť 

 vybral vhodný typ grafu 

 formátoval vytvorený graf 

Vzorce 1 Editor rovníc. 

Vkladanie vzorcov. 
 pochopil editor rovníc ako 

prostriedok na uľahčenie vkladania 

vzorcov 

 poznal základné možnosti editora 

rovníc 

 vkladal vzorce do dokumentu 

Obsah, register 1 Tvorba a formát  registra a obsahu. 

Označovanie položiek registra 

a obsahu. 

Význam registru a obsahu. 

 vedel vytvoriť register a obsah 

 pochopil register a obsah ako pole, 

ktoré môžeme aktualizovať 

Hlavička a päta 1 Význam hlavičky a päty. 

Formátovanie hlavičky a päty. 

 vedel vytvoriť hlavičku a pätu 

 nastavil rôznu hlavičku na parných 

a neparných stranách 

 nastavil rôznu hlavičku  

na určitých stranách 

Hromadná 

korešpondencia 

2 Možnosti a význam hromadnej 

korešpondencie. 

Databáza. 

Zlučovacie polia. 

Hlavný dokument. 

 využíval možnosti hromadnej 

korešpondencie pri vytváraní väčšieho 

množstva podobných dokumentov 

 definoval databázu, zlučovacie polia, 

hlavný dokument 

Tvorba hypertextov 

a WWW stránok 

1 Tvorba www stránky v textovom 

editore Word. 

Hypertextový odkaz, obrázok, rámy. 

 vedel vytvoriť jednoduchú www 

stránku v textovom editore Word 

 na www stránku  vložil hypertextový 

odkaz, obrázok, spojil stránky  

do rámov 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Informačná spoločnosť - rizika IKT 

Občianska náuka – autorský zákon 

Biológia – zdravotné rizika pri práci s počítačom 

 

Informácie okolo nás – Informatika 

Matematika – premena jednotiek 

 

Princípy fungovania IKT – počítač 

Fyzika – fyzikálne princípy práce jednotlivých súčasti počítačovej zostavy 

 

Informácie okolo nás - Textová informácia 

Slovenský jazyk – štylizácia pri vytváraní dokumentov, spisovná slovenčina 

Matematika – zápis matematických vzorcov 

Matematika – prehľadné usporiadanie údajov do tabuliek a ich grafické znázornenie, funkcie 

Fyzika a chémia – zápis vzorcov 

Umenie a kultúra – vytváranie plagátov s environmentálnou tematikou 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 8 / 2009 – R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 

10 / 2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009. 

 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 
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ROČNÍK : DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : INFORMATIKA 

(s rozšíreným vyučovaním informatiky) 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, zadanie projektov 

Informácie okolo nás – číselná informácia         13 hodín 

EXCEL - 

charakteristika 

programu a popis 

prostredia 

1 Prvky prostredia v tabuľkovom 

kalkulátore. 

Riadok vzorcov. 

Zošit ako formát dokumentu.  

Prostredie programu excel a calc 

z balíka openoffice. 

Typy úloh, pre ktoré je vhodný 

tabuľkový kalkulátor. 

 

 vymenoval prvky prostredia 

a demonštroval zmeny prvkov, ktoré 

si môže užívateľ nastaviť, 

 definoval zošit, hárok, bunku a vedel 

zistiť ich parametre, 

 charakterizoval program a možnosti 

jeho použitia 

 porovnal prostredie excelu a calcu 

a porovnal tieto programy z hľadiska 

licencií  

 

Nastavenie možnosti 

zobrazenia 

1 Komentáre. 

Hlavička a päta. 

Prvky zobrazenia. 

 

 demonštroval zmeny prvkov, ktoré 

si môže užívateľ nastaviť 

 nastavil hlavičku a pätu 

 aplikoval komentáre  

pri tvorbe tabuliek 

 

Zápis údajov do bunky 

– čísla, text, dátum 

1 Spôsoby zápisu, vymazávania 

a editácie údajov do buniek. 

Čísla. 

Text. 

Dátum. 

 

 vedel zapísať celé čísla, reálne, 

zlomky 

 poznal spôsoby oddeľovania 

jednotlivých zložiek dátumu  

 demonštroval rôzne spôsoby 

potvrdenia zápisu a editáciu už 

napísaného textu 

Vzorce 1 Syntax vzorca. 

Operandy. 

Operátory. 

Vkladanie vzorcov. 

Kopírovanie vzorca pomocou myši. 

 

 vedel vkladať vzorce s použitím 

operátorov a dátumami pre sčítanie, 

odčítanie, násobenie, delenie, 

umocnenie, spájanie dvoch reťazcov 

znakov 

 vedel vypočítať počet dní medzi 

dvoma dátumami 

Absolútne a relatívne 

adresy 

1 Absolútna adresa. 

Relatívna adresa.  

 chápal rozdiel medzi absolútnou 

a relatívnou adresou a vedel ich 

aplikovať pri riešení úloh 

Funkcie 3 Syntax funkcie. 

Kategórie a typy funkcií. 

Vkladanie funkcií pomocou 

sprievodcov. 

Vnorené funkcie.  

 vkladal funkcie pomocou 

sprievodcov 

 poznal význam najčastejších hlásení 

o chybách pri vytváraní vzorcov 

a funkcií 

 aplikoval funkcie na výpočet súčtu,  

priemeru, minima, maxima, pracoval 

s funkciou IF , vytvoril mincovku 

Formátovanie tabuľky 2 Štandardné formáty tabuľky. 

Formát písma, zarovnanie, 

orámovanie a výplň. 

Podmienené formátovania 

Vytvorenie štýlu.  

 

 vedel vytvárať vlastné formáty 

 aplikoval nastavenie formátu písma, 

zarovnanie, orámovanie a výplň 

 demonštroval podmienené 

formátovanie 

 vytvoril a aplikoval nový štýl 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás – číselná informácia 

Grafy 1 Význam a typy grafov. 

Tvorba a formátovanie grafu. 

 

 vybral vhodný typ grafu 

 pre konkrétnu úlohu 

 demonštroval zmenu vlastnosti grafu 

 vysvetlil výhody grafickej 

informácie 

 pochopil prepojenie medzi údajmi 

tabuľky a grafom 

Práca s databázou - 

triedenie, filtrovanie 

1 Databáza. 

Príkazy na prácu s databázou. 

Filtrovanie databázy. 

Priorita kľúčov pri triedení údajov. 

Jednoduchý a rozšírený filter. 

 

 definoval databázu a pomenoval jej 

prvky 

 vymenoval, kde v reálnom živote sa 

môžeme stretnúť s údajmi, ktoré je 

vhodné usporiadať do databázy  

 vysvetlil prioritu kľúčov pri triedení 

údajov 

 demonštroval použitie jednoduchého 

a rozšíreného  filtra 

Systematizácia 

poznatkov 

1 Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Vytvorenie a prezentácia 

projektu(tabuľky,grafy) podľa 

vzoru.  

 prehĺbil a upevnil nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk      32 hodín 

Problém, algoritmus 

a jeho vlastnosti 

1 Problém. 

Riešenie problému. 

Vykonanie postupu.  

Algoritmus a jeho vlastnosti. 

 nakreslil schému vyjadrujúcu vzťah 

medzi problémom, riešením 

problému a vykonaním postupu 

 vysvetlil algoritmus a jeho vlastnosti 

uviedol príklady z praxe, kedy 

postup nie je algoritmom 

Program - etapy jeho 

tvorby, programovanie, 

algoritmické jazyky 

1 Algoritmizácia. 

Etapy tvorby programu. 

Program. 

Algoritmické jazyky. 

 popísal etapy tvorby programu 

 pochopil, že dodržiavanie postupu 

pri tvorbe programov vedie 

k efektívnej tvorbe 

 definoval programovanie a  

klasifikoval algoritmické jazyky 

Operačná zložka 

algoritmického jazyka 

1 Operačná zložku algoritmického 

jazyka.Príkazy.Konštanty. 

Premenné. 

Výrazy. 

Štruktúrogram pre príkaz vstupu, 

výstupu a priradenia. 

 charakterizoval operačnú zložku 

algoritmického jazyka 

 definoval a napísal štruktúrogram 

pre príkaz vstupu, výstupu 

a priradenia 

 klasifikoval operačnú zložku 

algoritmického jazyka  

Riadiaca  zložka 

algoritmického jazyka – 

sekvencia 

1 Riadiaca zložka algoritmického 

jazyka. 

Štruktúrogram pre sekvenciu. 

Vykonanie sekvencie. 

 vysvetlil  riadiacu zložku 

algoritmického jazyka 

 vytvoril štruktúrogram a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 

 klasifikoval riadiacu zložku 

algoritmického jazyka 

Alternatíva 1 Štruktúrogram pre alternatívu. 

Vykonanie alternatívy. 

 napísal a charakterizoval 

štruktúrogram pre alternatívu 

 vytvoril štruktúrogrm a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Cyklus s podmienkou  

na začiatku 

1 Štruktúrogram pre cyklus 

s podmienkou na začiatku. 

Vykonanie cyklu. 

 

 napísal a charakterizoval 

štruktúrogram pre cyklus 

s podmienkou na začiatku 

 vytvoril štruktúrogrm a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 

Cyklus s podmienkou  

na konci 

1 Štruktúrogram pre cyklus 

s podmienkou na konci. 

Vykonanie cyklu. 

 

 napísal a charakterizoval 

štruktúrogram pre cyklus 

s podmienkou na konci 

 vytvoril štruktúrogrm a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 

Cyklus s vopred 

známym počtom 

opakovaní 

1 Štruktúrogram pre cyklus s vopred 

známym počtom opakovaní. 

Vykonanie cyklu. 

  

 napísal a charakterizoval 

štruktúrogram pre cyklus s vopred 

známym počtom opakovaní 

 vytvoril štruktúrogrm a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 

 porovnal cykly a riešil zadanú úlohu 

použitím všetkých troch typov 

cyklov 

Zápis algoritmov 

pomocou 

štruktúrogramov 

3 Tvorba štruktúrogramov.  vytvoril štruktúrogrm a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 

Systematizácia 

poznatkov 

1 Tvorba štruktúrogramov.  prehĺbil a upevnil nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

Lexikálne jednotky 

programovacieho jazyka 

Pascal 

1 Lexikálne jednotky programovacieho 

jazyka Pascal. 

Abeceda jazyka. 

Čísla. 

Komentáre. 

Reťazce znakov. 

 vymenoval a charakterizoval 

lexikálne jednotky 

 pochopil pravidlá  

pre tvorbu identifikátorov 

 oboznámil sa s reťazcami znakov 

ako prostriedkami na komunikáciu 

medzi užívateľom a počítačom 

Organizácia programu, 

integrované vývojové 

prostredie TP7.0 

1 Štruktúra programu. 

Hlavička programu. 

Blok programu. 

Deklaračná časť. 

Príkazová časť. 

 popísal štruktúru programu 

 vedel ako napísať, uložiť a spustiť 

program 

 vymenoval zásady tvorby 

čitateľného zápisu programu 

 

Konštanty. Premenné 1 Syntax zápisu deklarácie konštánt. 

Syntax zápisu deklarácie 

premenných. 

 

 

 demonštroval rozdiel medzi 

konštantou a premennou na 

konkrétnych príkladoch  

 vedel definovať konštanty 

a deklarovať premennej 

 vysvetlil operačný účinok deklarácie 

premennej 

Príkazy vstupu 

a výstupu 

1 Syntax príkazov vstupu a výstupu.  

Operačný účinok príkazu vstupu 

a výstupu. 

Položky výstupu. 

Formát výstupu. 

 vedel zapísať príkaz vstupu 

a výstupu 

 charakterizoval vykonanie príkazu 

vstupu a výstupu 

 demonštroval rozdiel medzi read – 

readln, write-writeln 

 nastavil požadovaný formát výstupu 

 vytváral a ladil programy podľa 

zadania 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Výrazy, príkaz 

priradenia 

1 Výraz a jeho zloženie. 

Priorita vyhodnocovania výrazov. 

Syntax príkazu priradenia. 

Kompatibilita vzhľadom na príkaz 

priradenia. 

 uviedol príklady výrazov 

 definoval pravidlá  určujúce prioritu 

vyhodnocovania výrazov 

 napísal podľa zadania príkazy 

priradenia 

 vysvetlil pojem linearizácia výrazov 

Koncepcia údajových 

typov 

1 Údajové typy. 

Ordinálne a neordinálne. 

Jednoduché a štruktúrované. 

 objasnil dôsledok pridelenia 

údajového typu premennej 

 poznal klasifikáciu údajových typov 

 vysvetlil funkcie pred, succ, ord 

a demonštroval na konkrétnom 

príklade 

Číselné údajové typy 1 Číselné údajové typy. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

 vedel vybrať údajový typ pre 

konkrétnu úlohu 

 poznal syntax a výsledok 

definovaných funkcií 

 demonštroval použitie operátorov 

div a mod 

 vedel nájsť informácie o údaj. 

typoch v nápovede 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Údajový typ znak 1 Údajový typ znak. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

Kódová tabuľka. 

  zaradil údajový typ znak do 

klasifikácie údajových typov 

 definoval množinu hodnôt 

 vysvetlil operácie a funkcie   

Logický údajový typ 1 Logický údajový typ. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

 

 zaradil logický údajový typ  do 

klasifikácie údajových typov 

a poznal jeho identifikátor 

 definoval množinu hodnôt 

 vysvetlil  operácie a funkcie   

Typy definované 

programátorom 

1 Vymenovaný údajový typ a typ 

interval. 

Množina hodnôt, definované operácie 

a funkcie. 

 zapísal deklarácie premenných 

s použitím  vymenovaného 

údajového typu a typu interval 

 vysvetlil význam týchto typov 

Podmienený príkaz IF 1 Podmienený príkaz if. 

Syntax príkazu. 

Operačný účinok. 

 

 poznal syntax príkazu  

 vysvetlil operačný účinok 

 klasifikoval podmienené príkazy 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Podmienený príkaz 

CASE 

1 Podmienený príkaz case. 

Syntax príkazu. 

Operačný účinok. 

 

 poznal syntax príkazu  

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval tento príkaz pri riešení 

úloh 

Cyklus WHILE 1 Cyklus s podmienkou na začiatku. 

Syntax príkazu. 

Operačný účinok. 

 

 poznal syntax príkazu  

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval tento príkaz pri riešení 

úloh 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Cyklus REPEAT 1 Cyklus s podmienkou na konci. 

Syntax príkazu. 

Operačný účinok. 

 

 poznal syntax príkazu  

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval tento príkaz pri riešení 

úloh 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Cyklus FOR 1 Cyklus s vopred známym počtom 

opakovaní. 

Syntax príkazu. 

Operačný účinok. 

 

 poznal syntax príkazu  

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval tento príkaz pri riešení 

úloh 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa    20 hodín 

História internetu, 

počítačové siete a ich 

klasifikácia 

1 Históriu internetu a počítačových 

sietí. 

Architektúra siete. 

Topológia siete. 

Hardvér siete.  

Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Vytvorenie a prezentácia projektu na 

tému Internet, služby internetu. 

 popísal  históriu internetu 

a počítačových sietí 

 definoval počítačovú sieť a vedel ich 

klasifikovať podľa vzdialenosti, 

architektúry a topológie 

 vysvetlil funkciu hardvérových 

prvkov siete  

 poznal prenosové média siete 

 vytvoril  prezentáciu  

na tému história internetu 

a počítačové siete 

Komunikácia v sieti, 

protokol 

1 Komunikačné  protokoly. 

IP adresa. 

Doménové meno. 

Parametre výberu ISP.  

 popísal funkciu piatich 

komunikačných protokolov 

 vysvetlil funkciu IP adresy 

 zdôvodnil výber vhodného 

poskytovateľa internetového 

pripojenia 

Internetové služby 1 Internetové služby. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Digitálne médiá a ich možnosti v 

oblasti komunikácie, učenia 

a zábavy. 

 diskutoval o internetových službách, 

ktoré používa a predviedol ich 

 

Služba www, princíp 

fungovania 

1 Služba www. 

Webové prehliadače. 

 vysvetlil URL adresu 

 demonštroval prácu s webovým 

prehliadačom 

Web 2.0 a jeho 

nasledovníci, sociálne 

siete 

1 Web 2.0 

Sociálne siete.  

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Digitálne médiá a ich možnosti v 

oblasti komunikácie, učenia 

a zábavy. Význam internetu, 

 mobilov a ich služieb. 

 demonštroval služby označované 

ako web 2.0 

 vysvetlil podstatu služby web 2.0 

a web 3.0 

 popísal význam sociálnych sietí 

 

Interaktívna 

komunikácia 

1 Počítačom sprostredkovaná 

komunikácia. 

Interaktívna komunikácia. 

 

 objasnil pojem počítačom 

sprostredkovaná komunikácia 

 uviedol a demonštroval typy 

interaktívnej komunikácie 

 vysvetlil princíp IP telefonovania 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa 

Neinteraktívna 

komunikácia 

1 Neinteraktívna  komunikácia. 

Štruktúra e-mailovej správy.  

 popísal princíp práce Internetového 

fóra, Wiki, Dátovej úschovne 

 vymenoval príklady komunikácie  

so strojom 

 

Netiketa, počítačová 

etiketa 

1 Pravidla netikety. 

Etický kódex používateľa počítača. 

 diskutoval o pravidlách netikety 

 poznal  etický kódex používateľa 

počítača 

Vyhľadávanie 

informácií na internete 

1 Typy vyhľadávacích nástrojov. 

Vyhľadávacie dopyty. 

Špecializované vyhľadávanie. 

Pravidlá správneho vyhľadávania. 

Téma  rasizmu, diskriminácie, 

multikultúry, xenofóbie, humanizmu 

a ľudských práv.  

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Digitálne médiá a ich možnosti v 

oblasti komunikácie, učenia a zábavy 

Internet ako zdroje získania 

informácií. 

 demonštroval prácu s vyhľadávacími 

nástrojmi 

 uviedol príklady odborovo 

zameraných katalógov 

 aplikoval pravidlá správneho 

vyhľadávania 

 vyhľadal a diskutoval 

o informáciách na tému rasizmu, 

diskriminácie, multikultúry, 

xenofóbie, humanizmu a ľudských 

práv 

Bezpečnosť na internete 2 Prvky ochrany počítača. 

Spôsoby ochrany používateľa počítača 

Symetrické a asymetrické šifrovanie. 

Protokol HTTPS 

Hashovacia funkcia 

 dodržiaval pravidlá pri práci 

 s e-mailom 

 oboznámil sa so zákonom o ochrane 

osobných údajov 

 vysvetlil princíp symetrického 

a asymetrického šifrovania 

 definoval hashovaciu funkciu 

 

Využitie internetu  

vo vzdelávaní 

2 Charakteristické črty miléniovej 

generácie. 

Škola 2.0. 

Weby školských organizácií 

a projektov. 

Blogy a teleprojekty. 

On-line súťaže a vzdelávanie.  

 diskutoval o charakteristických 

črtách miléniovej generácie 

 oboznámil sa s webmi školských 

organizácií a projektov 

 vysvetlil podstatu blogov 

a teleprojektov 

 zapojil sa do on-line súťaže 

Internet pre všetkých 2 Osoba so špeciálnymi potrebami. 

Prídavné zariadenia, ktoré umožňujú 

využívať internet  osobám  

so zrakovým, sluchovým 

a pohybovým postihnutím. 

 objasnil pojem osoba  

so špeciálnymi potrebami 

 vymenoval prídavné zariadenia, 

ktoré umožňujú využívať internet  

osobám  

so zrakovým, sluchovým 

a pohybovým postihnutím 

Profesijné webové 

stránky 

1 Webové stránky osobné a profesijné 

Možnosti  rozmiestnenia obsahu 

webovej stránky. 

Základné pravidlá tvorby dokumentov 

pre webové stránky. 

 rozdelil webové stránky na osobné 

a profesijné 

 poznal možnosti rozmiestnenia 

obsahu webovej stránky 

 dodržiaval základné pravidlá tvorby 

dokumentov pre webové stránky 

 

Tvorba webových 

stránok 

3 Spôsoby tvorby www stránok a ich 

umiestnenie na server. 

 vytvoril jednoduchú webovú stránku 

viacerými spôsobmi 

Systematizácia 

poznatkov 

1 Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Praktická mediálna práca 

Prezentácia webových stránok. 

 prehĺbil a upevnil nadobudnuté 

vedomosti 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Informácie okolo nás – číselná informácia   
Chémia – výpočty z chemických rovníc 

Matematika – vkladanie vzorcov a funkcii 

Fyzika – vzorce, znázorňovanie hodnôt fyzikálnych veličín 

Geografia – znázorňovanie geografických údajov 

Biológia – vyhodnocovanie laboratórnych prác 

 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Matematika- zostavovanie algoritmov z oblasti matematiky, definovanie konštanty a premennej, 

operátory, vyhodnocovanie výrazov, množiny hodnôt, operácie a funkcie 

Fyzika- zostavovanie algoritmov z oblasti fyziky 

Chémia- zostavovanie algoritmov z oblasti chémie 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa 

Fyzika – fyzikálny princíp hardvéru siete a prenosu údajov 

Umenia a kultúra- zásady správania 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 8 / 2009 – R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 

10 / 2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009. 

 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov 
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ROČNÍK : DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : INFORMATIKA 
1 hodina týždenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, zadanie projektov 

Informácie okolo nás – číselná informácia         6 hodín 

EXCEL - 

charakteristika 

programu a popis 

prostredia 

1 Prvky prostredia v tabuľkovom 

kalkulátore. 

Riadok vzorcov. 

Zošit ako formát dokumentu.  

Prostredie programu excel a calc 

z balíka openoffice. 

Typy úloh,  

pre ktoré je vhodný tabuľkový 

kalkulátor. 

 vymenoval prvky prostredia 

a demonštroval zmeny prvkov, ktoré 

si môže užívateľ nastaviť, 

 definoval zošit, hárok, bunku a vedel 

zistiť ich parametre, 

 charakterizoval program a možnosti 

jeho použitia 

 porovnal prostredie excelu a calcu 

a porovnal tieto programy z hľadiska 

licencií  

Zápis údajov do bunky 

– čísla, text, dátum 

1 Spôsoby zápisu, vymazávania 

a editácie údajov do buniek. 

Čísla. 

Text. 

Dátum. 

 

 vedel zapísať celé čísla, reálne, 

zlomky 

 poznal spôsoby oddeľovania 

jednotlivých zložiek dátumu  

 demonštroval rôzne spôsoby 

potvrdenia zápisu a editáciu už 

napísaného textu 

Vzorce. Absolútne 

a relatívne adresy 

1 Syntax vzorca. 

Operandy. 

Operátory. 

Vkladanie vzorcov. 

Kopírovanie vzorca pomocou myši 

Absolútna adresa. 

Relatívna adresa. 

 vedel vkladať vzorce s použitím 

operátorov pre sčítanie, odčítanie, 

násobenie, delenie, umocnenie, 

spájanie dvoch reťazcov znakov 

 chápal rozdiel medzi absolútnou 

a relatívnou adresou a vedel ich 

aplikovať pri riešení úloh 

Funkcie 1 Syntax funkcie. 

Kategórie a typy funkcií. 

Vkladanie funkcií pomocou 

sprievodcov  

 vkladal funkcie pomocou 

sprievodcov 

 poznal význam najčastejších hlásení 

o chybách pri vytváraní vzorcov 

a funkcií 

 aplikoval funkcie na výpočet súčtu,  

priemeru, minima, maxima 

 

Grafy 1 Význam a typy grafov. 

Tvorba a formátovanie grafu. 

  

 vybral vhodný typ grafu 

 pre konkrétnu úlohu 

 demonštroval zmenu vlastnosti grafu 

 vysvetlil výhody grafickej 

informácie 

 pochopil prepojenie medzi údajmi 

tabuľky a grafom 

 

Práca s databázou - 

triedenie, filtrovanie 

1 Databáza. 

Príkazy na prácu s databázou. 

Filtrovanie databázy. 

Priorita kľúčov pri triedení údajov. 

Jednoduchý a rozšírený filter. 

 

 definoval databázu a pomenoval jej 

prvky 

 vymenoval, kde v reálnom živote sa 

môžeme stretnúť s údajmi, ktoré je 

vhodné usporiadať do databázy  

 vysvetlil prioritu kľúčov pri triedení 

údajov 

 demonštroval použitie jednod. Filtra 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk      16 hodín 

Problém, algoritmus 

a jeho vlastnosti 

1 Problém. 

Riešenie problému. 

Vykonanie postupu.  

Algoritmus a jeho vlastnosti. 

 nakreslil schému vyjadrujúcu vzťah 

medzi problémom, riešením 

problému a vykonaním postupu 

 vysvetlil algoritmus a jeho vlastnosti 

uviedol príklady z praxe, kedy 

postup nie je algoritmom 

Program - etapy jeho 

tvorby, programovanie, 

algoritmické jazyky 

1 Algoritmizácia. 

Etapy tvorby programu. 

Program. 

Algoritmické jazyky. 

 popísal etapy tvorby programu 

 pochopil, že dodržiavanie postupu 

pri tvorbe programov vedie 

k efektívnej tvorbe 

 definoval programovanie a  

klasifikoval algoritmické jazyky 

Lexikálne jednotky 

programovacieho jazyka 

Pascal 

1 Lexikálne jednotky programovacieho 

jazyka Pascal. 

Abeceda jazyka. 

Čísla. 

Komentáre. 

Reťazce znakov. 

 vymenoval a charakterizoval 

lexikálne jednotky 

 pochopil pravidlá  

pre tvorbu identifikátorov 

 oboznámil sa s reťazcami znakov 

ako prostriedkami na komunikáciu 

medzi užívateľom a počítačom 

Organizácia programu, 

integrované vývojové 

prostredie TP7.0 

1 Štruktúra programu. 

Hlavička programu. 

Blok programu. 

Deklaračná časť. 

Príkazová časť. 

 popísal štruktúru programu 

 vedel ako napísať, uložiť a spustiť 

program 

 vymenoval zásady tvorby 

čitateľného zápisu programu 

 

Konštanty. Premenné 1 Syntax zápisu deklarácie konštánt. 

Syntax zápisu deklarácie 

premenných. 

 

 

 demonštroval rozdiel medzi 

konštantou a premennou na 

konkrétnych príkladoch  

 vedel definovať konštanty 

a deklarovať premennej 

 vysvetlil operačný účinok deklarácie 

premennej 

Príkazy vstupu 

a výstupu 

1 Syntax príkazov vstupu a výstupu.  

Operačný účinok príkazu vstupu 

a výstupu. 

Položky výstupu. 

Formát výstupu. 

 vedel zapísať príkaz vstupu 

a výstupu 

 charakterizoval vykonanie príkazu 

vstupu a výstupu 

 demonštroval rozdiel medzi read – 

readln, write-writeln 

 nastavil požadovaný formát výstupu 

 vytváral a ladil programy podľa 

zadania 

Výrazy, príkaz 

priradenia 

1 Výraz a jeho zloženie. 

Priorita vyhodnocovania výrazov. 

Syntax príkazu priradenia. 

Kompatibilita vzhľadom na príkaz 

priradenia. 

 uviedol príklady výrazov 

 definoval pravidlá  určujúce prioritu 

vyhodnocovania výrazov 

 napísal podľa zadania príkazy 

priradenia 

 vysvetlil pojem linearizácia výrazov 

Koncepcia údajových 

typov 

1 Údajové typy. 

Ordinálne a neordinálne. 

Jednoduché a štruktúrované. 

 objasnil dôsledok pridelenia 

údajového typu premennej 

 poznal klasifikáciu údajových typov 

 vysvetlil funkcie pred, succ, ord 

a demonštroval na konkrétnom 

príklade 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Číselné údajové typy 1 Číselné údajové typy. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

 vedel vybrať údajový typ pre 

konkrétnu úlohu 

 poznal syntax a výsledok 

definovaných funkcií 

 demonštroval použitie operátorov 

div a mod 

 vedel nájsť informácie o údaj. 

typoch v nápovede 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Údajový typ znak 1 Údajový typ znak. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

Kódová tabuľka. 

  zaradil údajový typ znak do 

klasifikácie údajových typov 

 definoval množinu hodnôt 

 vysvetlil definované operácie 

a funkcie   

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Logický údajový typ 1 Logický údajový typ. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

 

 zaradil logický údajový typ  do 

klasifikácie údajových typov 

a poznal jeho identifikátor 

 definoval množinu hodnôt 

 vysvetlil definované operácie 

a funkcie   

Typy definované 

programátorom 

1 Vymenovaný údajový typ a typ 

interval. 

Množina hodnôt, definované operácie 

a funkcie. 

 zapísal deklarácie premenných 

s použitím  vymenovaného 

údajového typu a typu interval 

 vysvetlil význam týchto typov 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Systematizácia 

poznatkov 

1 Prehĺbiť a upevniť nadobudnuté 

vedomosti. 

 prehĺbil a upevnil nadobudnuté 

vedomosti 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa    10 hodín 

História internetu, 

počítačové siete a ich 

klasifikácia 

1 Históriu internetu a počítačových 

sietí. 

Architektúra siete. 

Topológia siete. 

Hardvér siete.  

Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Vytvorenie a prezentácia projektu na 

tému Internet, služby internetu. 

 popísal  históriu internetu 

a počítačových sietí 

 definoval počítačovú sieť a vedel ich 

klasifikovať podľa vzdialenosti, 

architektúry a topológie 

 vysvetlil funkciu hardvérových 

prvkov siete,  prenosové média siete 

 vytvoril  prezentáciu  

na tému história internetu 

a počítačové siete 

Komunikácia v sieti, 

protokol 

1 Komunikačné  protokoly. 

IP adresa. 

Doménové meno. 

Parametre výberu ISP.   

 vysvetlil funkciu IP adresy 

 zdôvodnil výber vhodného 

poskytovateľa internetového 

pripojenia 

Internetové služby 1 Internetové služby. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Digitálne médiá a ich možnosti  

v oblasti komunikácie, učenia 

a zábavy. 

 

 diskutoval o internetových službách, 

ktoré používa a predviedol ich 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa     

Služba www, princíp 

fungovania 

1 Služba www. 

Webové prehliadače. 

 vysvetlil URL adresu 

 demonštroval prácu s webovým 

prehliadačom 

Web 2.0 a jeho 

nasledovníci, sociálne 

siete 

1 Web 2.0 

Sociálne siete.  

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Digitálne médiá a ich možnosti v 

oblasti komunikácie, učenia 

a zábavy. 

Význam internetu,  mobilov a ich 

služieb. 

 demonštroval služby označované 

ako web 2.0 

 vysvetlil podstatu služby web 2.0 

a web 3.0 

 popísal význam sociálnych sietí 

 

Interaktívna 

komunikácia 

1 Počítačom sprostredkovaná 

komunikácia. 

Interaktívna komunikácia. 

 

 objasnil pojem počítačom 

sprostredkovaná komunikácia 

 uviedol typy interaktívnej 

komunikácie 

 vysvetlil princíp IP telefonovania 

 demonštroval na počítači dva typy 

interaktívnej komunikácie 

 

Neinteraktívna 

komunikácia 

1 Neinteraktívna  komunikácia. 

Štruktúrae-mailovej správy. 

 popísal princíp práce Internetového 

fóra, Wiki, Dátovej úschovne 

 vymenoval príklady komunikácie  

so strojom 

 

Netiketa, bezpečnosť na 

internete 

1 Pravidla netikety. 

Etický kódex používateľa počítača. 

 diskutoval o pravidlách netikety 

 dodržiaval pravidlá pri práci 

 s e-mailom 

 oboznámil sa so zákonom o ochrane 

osobných údajov 

 

Vyhľadávanie 

informácií na internete 

1 Typy vyhľadávacích nástrojov. 

Vyhľadávacie dopyty. 

Špecializované vyhľadávanie. 

Pravidlá správneho vyhľadávania. 

Téma  rasizmu, diskriminácie, 

multikultúry, xenofóbie, humanizmu 

a ľudských práv.  

. 

 demonštroval prácu s vyhľadávacími 

nástrojmi 

 uviedol príklady odborovo 

zameraných katalógov 

 aplikoval pravidlá správneho 

vyhľadávania 

 vyhľadal a diskutoval 

o informáciách na tému rasizmu, 

diskriminácie, multikultúry, 

xenofóbie, humanizmu a ľudských 

práv 

Systematizácia 

poznatkov 

1 Prehĺbenie a upevnenie  

nadobudnutých vedomosti. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Digitálne médiá a ich možnosti 

 v oblasti komunikácie, učenia 

a zábavy. 

Internet ako zdroje získania 

informácií 

 prehĺbil a upevnil nadobudnuté 

vedomosti 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Informácie okolo nás – číselná informácia   
Chémia – výpočty z chemických rovníc 

Matematika – vkladanie vzorcov a funkcii 

Fyzika – vzorce, znázorňovanie hodnôt fyzikálnych veličín 

Geografia – znázorňovanie geografických údajov 

Biológia – vyhodnocovanie laboratórnych prác 

 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Matematika- zostavovanie algoritmov z oblasti matematiky, definovanie konštanty a premennej, 

operátory, vyhodnocovanie výrazov, množiny hodnôt, operácie a funkcie 

Fyzika- zostavovanie algoritmov z oblasti fyziky 

Chémia- zostavovanie algoritmov z oblasti chémie 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa 

Fyzika – fyzikálny princíp hardvéru siete a prenosu údajov 

Umenia a kultúra- zásady správania 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 8 / 2009 – R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 

10 / 2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009. 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov 
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 ROČNÍK : TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : INFORMATIKA 
1 hodina týždenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, zadanie projektov 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk  15 hodín     

Programovací jazyk 

pascal - opakovanie 

1 Lexikálne jednotky. 

Organizácia programu. 

Deklarácia premenných a konštánt. 

 poznal lexikálne jednotky 

programovacieho jazyka pascal 

 pochopil štruktúru programu 

 vedel vytvoriť algoritmus na riešenie 

zadaného problému a zapísal ho  

do programovacieho jazyka  

Údajové typy 2 Rozdelenie údajových typov. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

Ladenie programu. 

 

 klasifikoval údajové typy 

 zdôvodnil výber príslušného typu  

pri riešení problému 

 vysvetlil obmedzenia vyplývajúce 

z typu dát 

 vedel používať logické operátory 

a vytváral logické výrazy 

Jednoduché príkazy 1 Príkaz vstupu. 

Príkaz výstupu. 

Príkaz priradenia 

Syntax príkazov. 

Operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 definoval príkaz 

 klasifikoval príkazy 

 poznal syntax príkazov 

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval  príkazy pri riešení úloh 

 riešil úlohy pomocou obmedzenej 

sady príkazov, premenných, typov 

a operácií 

Podmienené príkazy 2 Úplný podmienený príkaz. 

Neúplný podmienený príkaz. 

Viacnásobné vetvenie. 

Syntax príkazov. 

Operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 klasifikoval podmienené príkazy  

 poznal syntax príkazov 

 vysvetlil operačný účinok 

 zdôvodnil výber príslušného typu 

podmieneného príkazu 

 aplikoval  príkazy pri riešení úloh 

 vedel používať a rozumel vetveniu 

v algoritme a programe 

Cykly 3 Cyklus s vopred známym počtom 

opakovaní. 

Cyklus s podmienkou na začiatku. 

Cyklus s podmienkou na konci. 

Syntax príkazov. 

Operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 klasifikoval príkazy cyklu 

 poznal syntax príkazov 

 vysvetlil operačný účinok 

 zdôvodnil výber príslušného typu 

cyklu 

 aplikoval  príkazy pri riešení úloh 

Údajový typ pole 6 Charakteristika údajovej štruktúry. 

Deklarácia a sprístupnenie položiek 

poľa. 

Vytvorenie poľa. 

Náhodne hodnoty. 

Výpis prvkov poľa. 

Minimum a maximum. 

Súčet a priemer prvkov poľa.  

Párne a nepárne prvky poľa. 

Ladenie programu. 

 vedel  používať funkcie  

na generovanie náhodných hodnôt 

 pracoval s jednorozmerným poľom, 

riešil úlohy typu: vytvorenie poľa, 

hľadanie minima, maxima (aj 

pozície), zistenie súčtu a priemeru 

prvkov poľa. 

 dodržiaval zásady čitateľného zápisu 

algoritmu 

 vedel zvoliť vhodnú testovaciu 

postupnosť pri ladení programu 

 vedel vyhľadať informácie 
v pomocníkovi programovacieho jazyka 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informačná spoločnosť       3 hodiny 

Informatika v rôznych 

oblastiach 

1 Administratíva. 

Elektronická kancelária. 

Šport, umenie, zábava, virtuálna 

realita, e-spoločnosť. 

 vysvetlil výhody a nevýhody 

elektronizácie štátnej a miestnej 

správy, bankových informačných 

systémov 

 uviedol príklady vplyvu 

informatizácie spoločnosti  

na jednotlivca (organizácia 

vlastných údajov s využitím rôznych 

prostriedkov IKT, napr. mobilný 

telefón, foto a video albumy) 

 popísal príklady nevyhnutnej 

potreby informačných technológii 

v rozvoji vedy, ekonomiky 

a vzdelávaní 

 

Vzdelávanie s využitím 

IKT 

1 E-learning. 

Dištančné vzdelávanie. 

 

 oboznámil sa s výhodami 

dištančného vzdelávania 

prostredníctvom IKT 

Softvérová firma 1 Upgrade. 

Registrácia softvéru. 

Elektronická dokumentácia. 

Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Vytvorenie a prezentácia projektu 

 na tému informačnej spoločnosti. 

 charakterizoval prácu jednotlivých 

pracovníkov v softvérovej firme-

analytik, programátor, dizajnér, 

animátor, testovač 

 s využitím internetu, textového 

editora alebo prezentačného softvéru  

vypracoval projekt na zadanú tému 

z informačnej spoločnosti 

Informácie okolo nás -zvuková informácia       2 hodiny 

Zvuková informácia 2 Digitalizácia zvuku. 

Formáty. 

Aplikácie na nahrávanie, spracovanie, 

konverzie, prehrávanie. 

 

 objasnil proces digitalizácie zvuku 

(vzorkovanie, kvantovanie) 

 popísal vplyv parametrov na kvalitu 

a veľkosť záznamu (bitová hĺbka, 

bitový tok  

 vysvetlil princíp kódovania zvuku 

  demonštroval výpočet potrebného 

pamäťového miesta pre záznam 

nekomprimovaného zvuku  s rôznou 

dĺžkou a kvalitou záznamu 

 vytvoril a upravil zvukovú nahrávku 

vo vhodnom formáte 

Informácie okolo nás - grafická informácia 12 hodín 

Grafická informácia 3 Digitalizácia obrazu. 

Kódovanie farieb.  

Rastrová grafika a jej formáty. 

Aplikácie na spracovanie rastrovej 

grafiky. 

Rastrová grafika. 

 

 vysvetlil proces digitalizácie obrazu 

 popísal princíp kódovania rastrových 

obrázkov, vektorových obrázkov, 

počítačovej animácie a digitálneho 

videa 

 vysvetlil rozdiel medzi rastrovými 

a vektorovými obrázkami 

a ilustroval na príklade 

 demonštroval výpočet potrebného 

pamäťového miesta pre uloženie 

rastrového nekomprimovaného 

obrázku určených parametrov 

 vytvoril a upravil rastrový obrázok 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

790 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vektorová grafika 5 Grafické formáty. 

Aplikácie na spracovanie vektorovej 

grafiky. 

Prierezová téma: Praktická mediálna 

práca. Tvorba reklamného plagátu. 

 

 poznal nástroje na editáciu 

vektorovej grafiky 

 vytvoril a upravil vektorový obrázok 

 vytvoril a prezentoval plagát  

na zadanú tému   

Animovaná grafika 2 Aplikácie na spracovanie animácií.  poznal nástroje na editáciu animácie 

 vytvoril a upravil animáciu 

Video 2 Digitalizácia videa. 

Video formáty. 

Aplikácie na spracovanie videa 

 demonštroval výpočet potrebného 

pamäťového miesta pre záznam 

nekomprimovaného digitálneho 

videa  s určitou dĺžkou  záznamu  

 poznal nástroje na editáciu videa 

 vytvoril a upravil video 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Matematika- zostavovanie algoritmov z oblasti matematiky, definovanie konštanty a premennej, 

operátory, vyhodnocovanie výrazov, množiny hodnôt, operácie a funkcie 

Fyzika- zostavovanie algoritmov z oblasti fyziky 

Chémia- zostavovanie algoritmov z oblasti chémie 

 

Informačná spoločnosť  

  

Informácie okolo nás -zvuková informácia   

Fyzika – fyzikálne vlastnosti zvuku 

 

Informácie okolo nás - grafická informácia 12 hodín    

Umenie a kultúra – estetické pravidlá tvorby grafických výstupov 

   

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 8 / 2009 – R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 

10 / 2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009. 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov 
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ROČNÍK : TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z INFORMATIKY 
2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, zadanie projektov 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk     

Opakovanie Pascal 2 Lexikálne jednotky. 

Organizácia programu. 

Deklarácia premenných a konštánt. 

Rozdelenie údajových typov. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

Príkaz vstupu. 

Príkaz výstupu. 

Príkaz priradenia. 

Syntax príkazov. 

Operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 

 poznal lexikálne jednotky 

programovacieho jazyka pascal 

 pochopil štruktúru programu 

 vedel vytvoriť algoritmus na riešenie 

zadaného problému a zapísal ho  

do programovacieho jazyka  

 klasifikoval údajové typy 

 zdôvodnil výber príslušného typu  

pri riešení problému 

 vysvetlil obmedzenia vyplývajúce 

z typu dát 

 vedel používať logické operátory 

a vytváral logické výrazy 

 vedel vytvoriť algoritmus na riešenie 

zadaného problému a vedel ho 

zapísať do programovacieho jazyka 

 hľadal a opravoval chyby  

v algoritme a programe 

Podmienené príkazy 2 Úplný podmienený príkaz. 

Neúplný podmienený príkaz. 

Viacnásobné vetvenie. 

Syntax príkazov. 

Operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 zdôvodnil výber príslušného typu 

podmieneného príkazu 

 klasifikoval podmienené príkazy  

 poznal syntax príkazov 

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval  príkazy pri riešení úloh 

 vedel používať a rozumel vetveniu  

v algoritme a programe, vetvenie 

úplne, neúplné, vnorené a 

viacnásobné vetvenie 

Cykly 4 Cyklus s vopred známym počtom 

opakovaní. 

Cyklus s podmienkou na začiatku. 

Cyklus s podmienkou na konci. 

Syntax príkazov, operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 klasifikoval príkazy cyklu 

 poznal syntax príkazov 

 vysvetlil operačný účinok 

 zdôvodnil výber príslušného typu 

cyklu 

 aplikoval  príkazy pri riešení úloh 

Pole 2 Charakteristika údajovej štruktúry. 

Deklarácia a sprístupnenie položiek 

poľa. 

Vytvorenie poľa. 

Náhodne hodnoty. 

Výpis prvkov poľa. 

Minimum a maximum. 

Súčet a priemer prvkov poľa.  

Párne a neparne prvky poľa. 

Ladenie programu. 

 vedel  používať funkcie  

na generovanie náhodných hodnôt 

 pracoval s jednorozmerným poľom, 

riešil úlohy typu: vytvorenie poľa, 

hľadanie minima, maxima (aj 

pozície), zistenie súčtu a priemeru 

prvkov poľa. 

 dodržiaval zásady čitateľného 

zápisu algoritmu 

 vedel zvoliť vhodnú testovaciu 

postupnosť pri ladení programu 

 vedel vyhľadať informácie 

v pomocníkovi programovacieho 

jazyka 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vyhľadávanie v poli 2 Lineárne vyhľadávanie. 

Binárne vyhľadávanie. 

Ladenie programu. 

 pracoval s lineárnou štruktúrou 

jednorozmerného poľa riešil úlohy 

typu: vyhľadávanie v utriedenej a 

neutriedenej lineárnej štruktúre 

(zistenie pozície); posun prvkov 

štruktúry;  

 vymenil prvky, vybral podmnožiny 

podľa zadaných kritérií, 

 vsunul – odstránil prvok podľa 

zadaných kritérií 

Triedenie poľa 2 Triedenie výberom. 

Triedenie vkladaním. 

Triedenie postupnou výmenou. 

Ladenie programu. 

 vysvetlil a aplikoval algoritmy 

triedenia pri zostavovaní programov 

 rozumel  hotovým algoritmom 

zapísaným  neformálnym jazykom 

(napr. grafický zápis, prirodzený 

jazyk, jazyk blízky formálnemu 

jazyku, iný (podobný) programovací 

jazyk ako sa učili; vedel sa 

zorientovať aj v neštandardných 

popisoch algoritmov, s ktorými sa 

priamo nemusel stretnúť 

Dvojrozmerné pole 2 Charakteristika údajovej štruktúry. 

Deklarácia a sprístupnenie položiek 

dvojrozmerného poľa. 

Ladenie programu. 

 vedel pracovať s dvojrozmerným 

poľom (napr. do dvojrozmerného 

poľa kódovať vlastné obrázky ako 

čísla farieb v štvorcovej sieti, alebo 

zapísal si vlastný rozvrh do tabuľky, 

pamätal si hrací plán pre stolové hry  

piškvorky, lodičky, pexeso, ...) 

Údajový typ string 4 Charakteristika údajového typu. 

Deklarácia. 

Prístup k premennej typu string. 

Procedúry a funkcie definované pre 

string. 

Ladenie programu. 

 vedel používať procedúry a funkcie, 

na prácu s reťazcami v 

programovacom jazyku, ktorý sa 

učia (napr. dĺžka reťazca, hľadanie 

pozície znaku alebo podreťazca, 

vrátenie podreťazca, zmenahodnoty 

na zadanej pozícii, vloženie a 

vymazanie podreťazca alebo práca s 

poľom akos reťazcom znakov). 

 vedel používať funkcie a procedúry 

na prevody medzi reťazcami 

a číslami 

Údajový typ záznam 2 Charakteristika údajového typu. 

Deklarácia. 

Prístup k položkám typu záznam. 

Ladenie programu. 

 vedel pracovať so záznamom a  

s lineárnou štruktúrou záznamov 

(napr. súradnice, smer, farba a popis 

nejakého útvaru) 

Údajový typ množina 2 Charakteristika údajového typu. 

Deklarácia. 

Načítanie a výpis množiny. 

 použil údajový typ množina pri 

písaní programov 

Údajový typ súbor 4 Charakteristika údajového typu. 

Deklarácia. 

Typy súborov. 

Procedúry a funkcie pre prácu 

 so súbormi. 

Ladenie programu. 

 pracoval s textovým súborom - čítať 

zo súboru, zapisovať do súboru, 

pridávať do súboru 

 navrhol efektívny a ľahko čitateľný 

formát zápisu, pracoval s viacerými 

súbormi naraz (napr .z jedného 

súboru vytvoril kópiu tak, aby v 

kópii boli očíslované riadky; v 

textovom súbore zadané slovo 

nahraďte zadaným textom) 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Procedúry a funkcie 4 Význam podprogramov. 

Syntax, umiestnenie, volanie. 

Parametre. 

Ladenie programu. 

 vedel rozdeliť problém na menšie 

problémy 

 vedel definovať vlastné procedúry a 

funkcie bez parametrov aj s 

parametrami (volanie hodnotou a 

odkazom), správne používať lokálne 

a globálne premenné 

Prevody medzi 

číselnými sústavami. 

4 Algoritmy prevodu medzi číselnými 

sústavami. 

Ladenie programu. 

 vedel vyhľadať informácie v 

pomocníkovi programovacieho 

jazyka 

 zvolil vhodnú testovaciu postupnosť 

údajov pri ladení programu 

 dodržiaval zásady čitateľného 

zápisu algoritmu 

 požadovaným spôsobom 

modifikoval hotové programy, určil 

vlastnosti vstupov, výstupov a 

vzťahy medzi nimi, vedel ich 

testovať 

Programátorské 

prostredie DELPHI 

2 Inštalácia Delphi alebo Lazarus. 

Prvky prostredia. 

Ladenie programu. 

 rozdelil prostredie na paletu 

komponentov a jej súčiastky, 

inšpektor objektov, editovacie okno 

 vytvoril prvý projekt 

Ukladanie komponentov 

do projektu 

2 Tlačidlo. 

Štruktúra programu. 

Ladenie programu. 

 vedel vytvoriť aplikácie s použitím 

základných grafických 

komponentov na vytvorenie 

používateľského prostredia  

 vedel nastaviť vlastnosti tlačidlá 

 poznal štruktúru programu 

Grafická plocha 2 Obdĺžnik. 

Farba a hrúbka pera. 

Farba výplne. 

 vedel nakresliť obdĺžnik 

 nastavil farbu a hrúbku perá 

Ďalšie grafické príkazy 2 Čiara. 

Presun pera. 

Výpis textu. 

Ladenie programu. 

 používal príkaz na nakreslenie čiary, 

elipsy 

  vypísal text do grafickej plochy 

a nastavil jeho vlastnosti  

Náhodné čísla, 

celočíselná premenná 

2 Funkcia random. 

Výpis čísel. 

Ladenie programu. 

 aplikoval funkciu random  

pri vytváraní grafických výstupov  

 realizoval výpis čísel 

prostredníctvom IntToStr 

Zadávanie vstupu 2 Editovací riadok. 

Vypĺňanie objektov. 

Mazanie grafickej plochy. 

Ladenie programu. 

 zadával vstupné hodnoty  

do programu 

 aplikoval konverziu StrToInt 

 nastavil a zrušil vypĺňanie objektov 

Cyklus For 4 Syntax a operačný účinok. 

Vnorený cyklus. 

Ladenie programu. 

 aplikoval cyklus for pri tvorbe 

grafického výstupu 

Procedúry 2 Syntax a operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 aplikoval procedúry pri tvorbe 

grafického výstupu 

Časovač 2 Rýchlosť tikania. 

Zastavenie a spustenie časovača. 

 použil a nastavil vlastnosti časovača 

Práca s myšou 2 Pohyb myši nad grafickou plochou. 

Parameter Shift a jeho hodnoty. 

Stlačenie tlačidlá myši. 

Ladenie programu. 

 vedel  napísať podprogram  

na obsluhu udalosti (kliknutie  

na tlačidlo, vytvorenie formuláru, 

pri pohybe myši, pri stlačení tlačidla 

myši) 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Znakové reťazce 2 Dĺžka reťazca. 

Funkcia UpCase, SetLenght, Copy, 

Pos. 

Ladenie programu. 

 

 

 aplikoval procedúry a funkcie  

pri tvorbe programu 

 oboznámil sa s funkciami, ktoré 

obsahuje pomocník 

Polia 3 Pole ako parameter procedúry. 

Ladenie programu. 

 odladil program v ktorom použije  

pole ako parameter procedúry  

Textová plocha 2 Komponent textová plocha. 

Načítanie súboru do textovej plochy. 

Uloženie zmien do súboru. 

Pridávanie a vymazávanie riadkov. 

 použil výpis do textovej plochy 

 pridával a odstraňoval riadky 

v textovej ploche 

Reálna aritmetika 2 Vlastnosti reálnych čísel. 

Grafy funkcií sinus a cosinus. 

Kreslenie N-uholníkov. 

Grafický komponent posúvač. 

Ladenie programu. 

 rozpoznal a odstránil syntaktické 

chyby, identifikovať miesta 

programu, v ktorých môže dôjsť  

k chybám počas behu programu 

a vedel  ich opraviť. 

 vedel zvoliť vhodnú testovaciu 

postupnosť údajov pri ladení 

programu 

 dodržiaval zásady čitateľného 

zápisu algoritmu, 
 vedel kriticky zhodnotiť efektívnosť 

riešenia problému (neformálne 

skúmať zložitosť – napr.ktoré 

riešenie potrebuje viac času, 

pamäte...), porovnať rôzne riešenia 

podľa zadaných kritérií, 

(počet opakovaní, počet volaní, 

počet porovnaní, využitia pamäte) 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Matematika- zostavovanie algoritmov z oblasti matematiky, definovanie konštanty a premennej, 

operátory, vyhodnocovanie výrazov, množiny hodnôt, operácie a funkcie 

Fyzika- zostavovanie algoritmov z oblasti fyziky 

Chémia- zostavovanie algoritmov z oblasti chémie 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 8 / 2009 – R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 

10 / 2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009. 
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Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov 
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ROČNÍK : TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : INFORMATIKA 
1 hodina týždenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, zadanie projektov 

Informačná spoločnosť       3 hodiny 

Informatika v rôznych 

oblastiach 

1 Administratíva. 

Elektronická kancelária. 

Šport, umenie, zábava, virtuálna 

realita, e-spoločnosť. 

 vysvetlil výhody a nevýhody 

elektronizácie štátnej a miestnej 

správy, bankových informačných 

systémov 

 uviedol príklady vplyvu 

informatizácie spoločnosti  

na jednotlivca (organizácia 

vlastných údajov s využitím 

rôznych prostriedkov IKT, napr. 

mobilný telefón, foto a video 

albumy) 

 popísal príklady nevyhnutnej 

potreby informačných technológii 

v rozvoji vedy, ekonomiky 

a vzdelávaní 

Vzdelávanie s využitím 

IKT 

1 E-learning. 

Dištančné vzdelávanie. 

 

 oboznámil sa s výhodami 

dištančného vzdelávania 

prostredníctvom IKT 

Softvérová firma 1 Upgrade. 

Registrácia softvéru. 

Elektronická dokumentácia. 

Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Vytvorenie a prezentácia projektu 

 na tému informačnej spoločnosti. 

 charakterizoval prácu jednotlivých 

pracovníkov v softvérovej firme-

analytik, programátor, dizajnér, 

animátor, testovač 

 s využitím internetu, textového 

editora alebo prezentačného 

softvéru  vypracoval projekt na 

zadanú tému z informačnej 

spoločnosti 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk  17 hodín     

Programovací jazyk 

pascal - opakovanie 

1 Lexikálne jednotky. 

Organizácia programu. 

Deklarácia premenných a konštánt. 

 poznal lexikálne jednotky 

programovacieho jazyka pascal 

 pochopil štruktúru programu 

 vedel vytvoriť algoritmus na riešenie 

zadaného problému a zapísal ho  

do programovacieho jazyka  

Údajové typy 2 Rozdelenie údajových typov. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

Ladenie programu. 

 

 klasifikoval údajové typy 

 zdôvodnil výber príslušného typu  

pri riešení problému 

 vysvetlil obmedzenia vyplývajúce 

z typu dát 

 vedel používať logické operátory 

a vytváral logické výrazy 

Jednoduché príkazy 1 Príkaz vstupu. 

Príkaz výstupu. 

Príkaz priradenia 

Syntax príkazov. 

Operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 definoval príkaz 

 klasifikoval príkazy 

 poznal syntax príkazov 

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval  príkazy pri riešení úloh 
 riešil úlohy pomocou obmedzenej sady 

príkazov, premenných, typov a operácií 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Podmienené príkazy 2 Úplný podmienený príkaz. 

Neúplný podmienený príkaz. 

Viacnásobné vetvenie. 

Syntax príkazov. 

Operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 klasifikoval podmienené príkazy  

 poznal syntax príkazov 

 vysvetlil operačný účinok 

 zdôvodnil výber príslušného typu 

podmieneného príkazu 

 aplikoval  príkazy pri riešení úloh 

 vedel používať a rozumel vetveniu 

v algoritme a programe 

Cykly 4 Cyklus s vopred známym počtom 

opakovaní. 

Cyklus s podmienkou na začiatku. 

Cyklus s podmienkou na konci. 

Syntax príkazov. 

Operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 klasifikoval príkazy cyklu 

 poznal syntax príkazov 

 vysvetlil operačný účinok 

 zdôvodnil výber príslušného typu 

cyklu 

 aplikoval  príkazy pri riešení úloh 

Údajový typ pole 7 Charakteristika údajovej štruktúry. 

Deklarácia a sprístupnenie položiek 

poľa. 

Vytvorenie poľa. 

Náhodne hodnoty. 

Výpis prvkov poľa. 

Minimum a maximum. 

Súčet a priemer prvkov poľa.  

Párne a nepárne prvky poľa. 

Ladenie programu. 

 vedel  používať funkcie  

na generovanie náhodných hodnôt 

 pracoval s jednorozmerným poľom, 

riešil úlohy typu: vytvorenie poľa, 

hľadanie minima, maxima (aj 

pozície), zistenie súčtu a priemeru 

prvkov poľa. 

 dodržiaval zásady čitateľného zápisu 

algoritmu 

 vedel zvoliť vhodnú testovaciu 

postupnosť pri ladení programu 

 vedel vyhľadať informácie 

v pomocníkovi programovacieho 

jazyka 

Informácie okolo nás -zvuková informácia       2 hodiny 

Zvuková informácia 2 Digitalizácia zvuku. 

Formáty. 

Aplikácie na nahrávanie, spracovanie, 

konverzie, prehrávanie. 

 

 objasnil proces digitalizácie zvuku 

(vzorkovanie, kvantovanie) 

 popísal vplyv parametrov na kvalitu 

a veľkosť záznamu (bitová hĺbka, 

bitový tok  

 vysvetlil princíp kódovania zvuku 

  demonštroval výpočet potrebného 

pamäťového miesta pre záznam 

nekomprimovaného zvuku  s rôznou 

dĺžkou a kvalitou záznamu 

 vytvoril a upravil zvukovú nahrávku 

vo vhodnom formáte 

Informácie okolo nás - grafická informácia 10 hodín 

Vektorová grafika 4 Grafické formáty. 

Aplikácie na spracovanie vektorovej 

grafiky. 

Prierezová téma: Praktická mediálna 

práca. Tvorba plagátu. 

 poznal nástroje na editáciu 

vektorovej grafiky 

 vytvoril a upravil vektorový obrázok 

 vytvoril a prezentoval plagát  

na  tému výchova k manželstvu a 

rodičovstvu 

Animovaná grafika 2 Aplikácie na spracovanie animácií.  poznal nástroje na editáciu animácie 

 vytvoril a upravil animáciu 

Video 2 Digitalizácia videa. 

Video formáty. 

Aplikácie na spracovanie videa 

 demonštroval výpočet potrebného 

pamäťového miesta pre záznam 
nekomprimovaného digitálneho videa  

s určitou dĺžkou  záznamu  

 poznal nástroje na editáciu videa 

 vytvoril a upravil video 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Matematika- zostavovanie algoritmov z oblasti matematiky, definovanie konštanty a premennej, 

operátory, vyhodnocovanie výrazov, množiny hodnôt, operácie a funkcie 

Fyzika- zostavovanie algoritmov z oblasti fyziky 

Chémia- zostavovanie algoritmov z oblasti chémie 

 

Informačná spoločnosť  

  

 

Informácie okolo nás -zvuková informácia   

Fyzika – fyzikálne vlastnosti zvuku 

 

Informácie okolo nás - grafická informácia    

Umenie a kultúra – estetické pravidlá tvorby grafických výstupov 

   

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 8 / 2009 – R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 

10 / 2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009. 

 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov 
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ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : INFORMATIKA 
2 hodiny týždenne, 

spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci 

Informácie okolo nás    8 hodín 

Vzorce 1 Syntax vzorca. 

Operandy. 

Operátory. 

Vkladanie vzorcov. 

Kopírovanie vzorca pomocou myši. 

Absolútna adresa. 

Relatívna adresa. 

 vedel vkladať vzorce s použitím 

operátorov  pre sčítanie, odčítanie, 

násobenie, delenie, umocnenie, 

spájanie dvoch reťazcov znakov 

 vedel vypočítať počet dní medzi 

dvoma dátumami 

 chápal rozdiel medzi absolútnou 

a relatívnou adresou a vedel ich 

aplikovať pri riešení úloh 

Funkcie 2 Syntax funkcie. 

Kategórie a typy funkcií. 

Vkladanie funkcií pomocou 

sprievodcov. 

Vnorené funkcie.  

 vkladal funkcie pomocou 

sprievodcov 

 poznal význam najčastejších hlásení 

o chybách pri vytváraní vzorcov 

a funkcií 

 aplikoval funkcie na výpočet súčtu,  

priemeru, minima, maxima, 

pracoval s funkciou IF , vytvoril 

mincovku 

Práca s databázou 

v Exceli – usporiadanie, 

filter 

1 Databáza. 

Príkazy na prácu s databázou. 

Filtrovanie databázy. 

Priorita kľúčov pri triedení údajov. 

Jednoduchý a rozšírený filter. 

Formulár. 

Medzisúčty. 

Kontingenčná tabuľka. 

 

 definoval databázu a pomenoval jej 

prvky 

 vysvetlil prioritu kľúčov pri triedení 

údajov 

 demonštroval použitie 

jednoduchého a rozšíreného  filtra 

 pri práci s databázou využíval 

možnosti formulára 

 zvýšil  informačnú hodnotu 

databázy prostredníctvom 

medzisúčtov 

Formulár, medzisúčty 1 

Kontingenčná tabuľka 1 

Tvorba tabuliek podľa 

vzoru 

2 Vzorce. 

Funkcie. 

Formátovanie tabuľky. 

 prehĺbil a upevnil nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti práce 

s tabuľkovými editormi  

pri vypracovaní tabuliek 

 porovnal  prácu v exceli a calcu 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk  15 hodín     

Programátorské 

prostredie LAZARUS 

1 Inštalácia Delphi alebo Lazarus. 

Prvky prostredia. 

Ladenie programu. 

 rozdelil prostredie na paletu 

komponentov a jej súčiastky, 

inšpektor objektov, editovacie okno 

 vytvoril prvý projekt 

Ukladanie komponentov  

do projektu 

2 Tlačidlo. 

Štruktúra programu. 

Ladenie programu. 

 vedel vytvoriť aplikácie s použitím 

základných grafických 

komponentov na vytvorenie 

používateľského prostredia  

 vedel nastaviť vlastnosti tlačidlá 

 poznal štruktúru programu 

Grafická plocha 2 Obdĺžnik. 

Farba a hrúbka pera. 

Farba výplne. 

 vedel nakresliť obdĺžnik 

 nastavil farbu a hrúbku perá 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ďalšie grafické príkazy 2 Čiara. 

Presun pera. 

Výpis textu. 

Ladenie programu. 

 používal príkaz na nakreslenie čiary, 

elipsy 

  vypísal text do grafickej plochy 

a nastavil jeho vlastnosti  

Náhodné čísla, 

celočíselná premenná 

2 Funkcia random. 

Výpis čísel. 

Ladenie programu. 

 aplikoval funkciu random  

pri vytváraní grafických výstupov  

 realizoval výpis čísel 

prostredníctvom IntToStr 

Zadávanie vstupu 2 Editovací riadok. 

Vypĺňanie objektov. 

Mazanie grafickej plochy. 

Ladenie programu. 

 zadával vstupné hodnoty  

do programu 

 aplikoval konverziu StrToInt 

 nastavil a zrušil vypĺňanie objektov 

Cyklus For 2 Syntax a operačný účinok. 

Vnorený cyklus. 

Ladenie programu. 

 aplikoval cyklus for  a vnorený 

cyklus pri tvorbe grafického výstupu Vnorený cyklus 2 

Informácie okolo nás    10 hodín 

Pravidla a syntax,  

štruktúra dokumentu 

HTML 

 

1 Aplikácie na tvorbu webových 

stránok. 

Štruktúra html dokumentu. 

Klasifikácia tagov. 

 predviedol rôzne spôsoby vytvárania 

webovej stránky 

 oboznámil sa s pravidlami tvorby 

html dokumentu 

 poznal štruktúru html dokumentu 

 klasifikoval tagy 

Text a jeho základné 

formátovanie 

1 FONT. 

Size, Face, Color. 

Br, Div, P. 

B, I, U.  

 poznal a aplikoval tagy  

na nastavenie vlastnosti písma, 

veľkosť, font, farba, pevná medzera, 

odriadkovanie, zarovnanie, odstavec 

 

Bežiaci text 1 MARQUEE. 

Direction, Behavior, Bgcolor, Hight, 

Width, Hspace, Vspace, Loop. 

 

 využíval možnosti bežiaceho textu 

 aplikoval parametre bežiaceho textu 

Zoznamy 1 UL, OL, DL. 

Type. 

 vytváral jednoduché a štruktúrované 

zoznamy s odrážkami a číslovaním 

 aplikoval parametre zoznamov 

 

Obrázok, vodorovná 

čiara 

1 IMG. 

Src. 

Border. 

Alt, Hspace, Vspace, Align. 

Hr. 

 oboznámil sa s vkladaním obrázkov 

a parametrami, ktoré nastavujú ich 

vlastnosti 

 používal čiaru na oddelenie 

jednotlivých častí stránky 

 

Práca s odkazmi 1 A. 

Href, Name, Title. 

 pochopil a aplikoval hypertextové 

odkazy ako základné prvky www 

stránky 

 

Formuláre 1 FORM. 

Input type= text, radio, checkbox. 

 Select, Textarea. 

 vedel vkladať formulárové prvky – 

textové pole, prepínacie pole, 

zaškrtávacie pole, tlačidlo 

 

Kaskádové štýly 2 Zmena štýlu. 

Vytvorenie nového štýlu. 

Štýly umiestnené v externom súbore.  

 pochopil kaskádové štýly ako 

prostriedok na urýchlenie 

a zefektívnenie  práce pri tvorbe 

www stránok 

 

Prezentácia webovej 

stránky 

1 Vytvorená webová stránka  

na vybranú tému. 

 vytvoril  jednoduchú stránku 

a prezentoval ju vo forme projektu 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk  - 4 

hodiny 

Postupy, riešenie 

problémov, algoritmické 

myslenie-  

Etapy riešenia problému 

1 Rozbor problému. 

Návrh riešenia. 

Algoritmus. 

Ladenie programu. 

 vedel vytvoriť algoritmus na riešenie 

zadaného problému, navrhnul dátové 

štruktúry a vybral užívateľské 

prostredie 

 rozumel hotovým algoritmom 

zapísaným neformálnym jazykom  

Programovací jazyk  

 

1 Abeceda jazyka. 

Premenné. 

Čísla. 

Komentáre. 

Reťazce znakov. 

Štruktúra programu. 

Ladenie programu. 

 

 poznal syntax programovacieho 

jazyka a lexikálne jednotky 

 vytvoril a  spustil program, testoval 

a odstraňoval logické chyby a chyby 

počas behu programu 

Pojmy  

 

1 Príkaz vstupu a výstupu. 

Príkaz priradenia. 

Zložený príkaz. 

Podmienený príkaz. 

Príkazy cyklu. 

Klasifikácia údajových typov. 

 definoval príkaz, klasifikoval 

príkazy, poznal syntax a operačný 

účinok príkazov 

 definoval riadiace štruktúry, 

klasifikoval ich, poznal syntax 

a operačný účinok riadiacich 

štruktúr 

 poznal údajové typy, ich množiny 

hodnôt, operácie a funkcie    

Ladenie programu 1 Tvorba programov.   riešil úlohy pomocou obmedzenej 

sady príkazov, premenných, typov a 

operácií  

Informácie okolo nás    8 hodín 

Informácie okolo nás – 

číselné sústavy 

1 Číselná sústava. 

Dvojková číselná sústava. 

Osmičková a šestnástková číselná 

sústava. 

Prevody medzi číselnými sústavami. 

 vysvetlil algoritmus prevodu čísla 

zo sústavy do sústavy a ukázal  

na konkrétnom príklade 

 zdôvodnil používanie dvojkovej, 

osmičkovej a šestnástkovej sústavy  

v počítačovom systéme 

 ukázal na príklade prevody medzi 

nimi 

 demonštroval aritmetické operácie  

v dvojkovej sústave 

Hromadná 

korešpondencia 

1 Možnosti a význam hromadnej 

korešpondencie. 

Databáza. 

Zlučovacie polia. 

Hlavný dokument. 

 využíval možnosti hromadnej 

korešpondencie pri vytváraní 

väčšieho množstva podobných 

dokumentov 

 definoval databázu, zlučovacie polia, 

hlavný dokument 

Tabuľka 1 Vytvorenie tabuľky. 

Modifikácia tabuľky. 

Formát tabuľky. 

Usporiadanie tabuľky. 

Vzorce. 

 na prehľadné usporiadanie číselných 

údajov používal tabuľky, a vedieť 

ich grafický upraviť 

 vedel formátovať tabuľku, aplikoval 

vzorce v tabuľke 

Štýl 1 Význam štýlu. 

Vytvorenie štýlu. 

Aktivácia štýlu. 

 pochopil štýl ako prostriedok   

pre jednotné formátovanie 

dokumentu 

 vytvoril štýl a používal rôzne 

spôsoby aktivácie štýlu 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné pojmy 

informatiky 

1 Predmet informatiky. 

Odvetvia informatiky. 

Počítač. 

Hardvér a softvér. 

Postup, algoritmus program. 

Údaj, informácia, digitalizácia, 

kódovanie, šifrovanie, komprimácia. 

Jednotky informácie. 

 vedel definovať predmet skúmania 

informatiky 

 vymenoval odvetvia informatiky 

 vysvetlil význam pojmov údaj, 

informácia, digitalizácia, kódovanie, 

šifrovanie, komprimácia 

 definoval jednotky informácie 

a prevody medzi nimi 

Grafické editory 1 Grafické formáty. 

Aplikácie na spracovanie vektorovej a 

rastrovej grafiky. 

 

 poznal nástroje na editáciu 

vektorovej a rastrovej grafiky 

 vytvoril a upravil vektorový obrázok 

 vytvoril a prezentoval plagát  

na vybranú tému 

Práca so zvukom 1 Digitalizácia zvuku. 

Formáty. 

Aplikácie na nahrávanie, spracovanie, 

konverzie, prehrávanie. 

 

 objasnil proces digitalizácie zvuku 

(vzorkovanie, kvantovanie) 

 popísal vplyv parametrov na kvalitu 

a veľkosť záznamu (bitová hĺbka, 

bitový tok)  

 demonštroval výpočet potrebného 

pamäťového miesta pre záznam 

nekomprimovaného zvuku  

 vytvoril a upravil zvukovú nahrávku 

vo vhodnom formáte 

PowerPoint 1 Prostredie a ovládanie programu  

na tvorbu prezentácie. 

Nástroje powerpointu  

na vytvorenie a úpravu prezentácie. 

Základné pravidlá (formálne, 

estetické) a odporúčania spracovania 

prezentácií. 

Spracovanie informácií. 

Formát snímky. 

Objekty a  ich vlastnosti. 

Časovanie prezentácie. 

Zvuk. 

Tlačidla. 

 popísal prostredie a ovládanie 

programu na tvorbu prezentácie 

 vedel efektívne využívať nástroje 

powerpointu  

na vytvorenie a úpravu prezentácie 

 poznal a dodržiaval základné 

pravidlá (formálne, estetické)  

a odporúčania spracovania 

prezentácií 

 spracoval informácie tak, aby sa 

neznížila ich informačná hodnota a 

informácie boli prístupné, 

použiteľné a jasné 

Komunikácia prostredníctvom IKT   5 hodín 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 

1 Interaktívna a neinteraktívna 

komunikácia. 

 objasnil pojem počítačom 

sprostredkovaná komunikácia 

 uviedol a demonštroval typy 

interaktívnej a neinteraktívnej  

komunikácie 

Počítačová sieť 1 Definícia siete. 

Klasifikácia sietí podľa parametrov. 

Hardvér siete. 

 popísal  históriu internetu 

a počítačových sietí 

 definoval počítačovú sieť a vedel ich 

klasifikovať podľa vzdialenosti, 

architektúry a topológie 

 vysvetlil funkciu hardvérových 

prvkov siete 

Protokoly 1 TCP/IP – vrstvy. 

SMTP, FTP, HTTP, IMAP, POP3, 

DHCP.  

 popísal funkciu  komunikačných 

protokolov 

 vysvetlil funkciu IP adresy 

Služby internetu 1 Web 2.0. 

Blogy. 

Wikipédia, Sociálne siete. 

Vyhľadávacie programy, katalógy. 

 vysvetlil podstatu služby web 2.0 

a web 3.0, dátová úschovňa, blogy, 

sociálne siete, vyhľadávanie 

informácií 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Bezpečnosť 1 Aktualizácia. 

Antivírusový program. 

SPAM, HOAX, SCAM,PHISHING 

Reťazový e-mail. 

 dodržiaval pravidlá pri práci  

s e-mailom 

 oboznámil sa s pravidlami 

na ochranu počítača a užívateľa 

Princípy fungovania IKT   6 hodín 

Princípy fungovania 

IKT 

1 Štruktúra  počítača  

von Neumannovského typu. 

 objasnil funkciu jednotlivých častí 

počítačovej zostavy 

 nakreslil počítačovú zostavu von 

Neumannovho typu 

 demonštroval princíp činnosti 

počítača 

 

Štruktúra počítača 1 Základná doska. 

Zbernice. 

Procesory a ich parametre. 

 klasifikoval počítače 

 pomenoval a rozlíšil jednotlivé časti 

počítačovej zostavy 

Pamäte 1 Pamäte, delenie, kapacity. 

 

 rozlíšil pamäte podľa kritérií 

 poznal približné kapacity 

jednotlivých druhov pamätí 

a obmedzenia používania 

Vstupné zariadenia 1 Prídavné zariadenia vstupné. 

Prídavné zariadenia výstupné. 

 

 klasifikoval prídavné zariadenia 

 vedel používať základné prídavné 

zariadenia 

 podrobnejšie opísal princíp práce 

a parametre dvoch vstupných 

a dvoch výstupných zariadení 

Výstupné zariadenia 1 

Operačný systém 1 Rozdelenie operačných systémov. 

Úloha operačného systému. 

 charakterizoval operačný systém 

a vedel ho efektívne používať, 

klasifikoval operačné systémy podľa 

kritérií 

 poznal funkcie operačného systému, 

uviedol typy a verzie OS 

Informačná spoločnosť    3 hodiny 

Informačná spoločnosť 

 

1 Administratíva. 

Elektronická kancelária. 

Šport, umenie, zábava, virtuálna 

realita, e-spoločnosť. 

 vysvetlil výhody a nevýhody 

informačnej spoločnosti  

 popísal nové formy komunikácie 

 uviedol príklady vplyvu 

informatizácie spoločnosti  

na jednotlivca  

Sociálne 

a technologické riziká 

1 Kultúrne, sociálne a zdravotné. 

aspekty používania počítačov. 

Informačná spoločnosť. 

Počítačové vírusy. 

 

 dodržiaval ochranu osobných údajov 

 charakterizoval činnosť 

počítačových vírusov, vysvetlil 

škody, ktoré môžu spôsobiť a 

princíp práce antivírusových 

programov  

Etika a právo 1 Autorský zákon. 

Licencia. 

Typy softvéru z hľadiska právnej 

ochrany. 

 

 charakterizoval jednotlivé typy 

softvéru z hľadiska právnej ochrany, 

autorský zákon  

 zdôvodnil potrebu právnej ochrany 

softvéru a vysvetliť dôsledky  

pri používaní nelegálneho softvéru 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Matematika- zostavovanie algoritmov z oblasti matematiky, definovanie konštanty a premennej, 

operátory, vyhodnocovanie výrazov, množiny hodnôt, operácie a funkcie 

Fyzika- zostavovanie algoritmov z oblasti fyziky 

Chémia- zostavovanie algoritmov z oblasti chémie 

 

Informačná spoločnosť  

  

Informácie okolo nás -zvuková informácia   

Fyzika – fyzikálne vlastnosti zvuku 

 

Informácie okolo nás - grafická informácia    

Umenie a kultúra – estetické pravidlá tvorby grafických výstupov 

 

Informácie okolo nás – číselná informácia   
Chémia – výpočty z chemických rovníc 

Matematika – vkladanie vzorcov a funkcii 

Fyzika – vzorce, znázorňovanie hodnôt fyzikálnych veličín 

Geografia – znázorňovanie geografických údajov 

Biológia – vyhodnocovanie laboratórnych prác 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa 

Fyzika – fyzikálny princíp hardvéru siete a prenosu údajov 

Umenia a kultúra- zásady správania 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 8 / 2009 – R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 

10 / 2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009. 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov 
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ROČNÍK : PRVÝ 

 

Rozpis učiva predmetu : INFORMATIKA 12/13 
2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, zadanie projektov 

Informačná spoločnosť – rizika informačných technológii, etika a právo 2 hodiny 

Rizika IKT 1 Kultúrne, sociálne a zdravotné 

aspekty používania počítačov. 

Informačná spoločnosť. 

Počítačové vírusy. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Virtuálny svet a jeho úskalia. 

Kontrolné mechanizmy proti 

neetickým obsahom na Internete. 

Prípady porušovania etiky v médiách 

a ich obsahoch. 
 

 posúdil klady a zápory informačnej 

spoločnosti 

 popísal nepriaznivé účinky práce 

s počítačom na zdravie človeka 

 vedel usporiadať PC pracovisko 

ergonomicky 

 charakterizoval činnosť počítačových 

vírusov, vysvetlil škody, ktoré môžu 

spôsobiť a princíp práce 

antivírusových programov, 

  demonštroval nastavenie a použitie 

NOD 

 klasifikoval počítačové vírusy 

Etika a právo, licencie 1 Autorský zákon. 

Licencia. 

Typy softvéru z hľadiska právnej 

ochrany. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Virtuálny svet a jeho úskalia. 

Počítačové pirátstvo. Ochrana a 

porušovanie autorských práv na 

Internete. 

 vysvetlil a rešpektoval význam 

autorského  zákona 

 vymenoval  typy softvéru z hľadiska 

licencií 

 definoval spôsob šírenia a možnosti 

nadobudnutia komerčný softvér, 

freeware, shareware, open source, 

OEM verzia 

 uviedol výhody legálneho softvéru 

 

 

 

Praktické zvládnutie základnej obsluhy počítača 5 hodín 

Práca s myšou 1 Myš. 

Vstupné zariadenia  

na ovládanie programov. 

 

 demonštroval činnosti pri práci 

s myšou 

 nastavil vlastnosti myši 

 klasifikoval zariadenia  

na ovládanie programov 

Klávesnica – rozdelenie 

kláves a ich funkcie 

3 Klávesnica. 

Zápis znakov. 

Text s protidrogovou tematikou. 

 rozlíšil časti klávesnice 

 klasifikoval klávesy a poznal ich 

funkcie 

 precvičil zápis znakov 

 napísal cvičný text s protidrogovou 

tematikou 

 aplikoval prepínanie medzi 

klávesnicami a vedel pridať jazyk 

klávesnice a nastaviť vlastnosti 

klávesnice 

 

Práca s internetom 

a elektronickou poštou 

1 Internet a elektronickou pošta.  predviedol  základné zručnosti  

pri práci s internetom 

a elektronickou poštou 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás – prezentácia informácií  6 hodín 

PowerPoint  

charakteristika 

programu, popis 

prostredia 

 

1 Prostredie a ovládanie programu  

na tvorbu prezentácie. 

Nástroje powerpointu  

na vytvorenie a úpravu prezentácie. 

Základné pravidlá (formálne, 

estetické) a odporúčania spracovania 

prezentácií. 

Spracovanie informácií. 

 popísal prostredie a ovládanie 

programu na tvorbu prezentácie 

 vedel efektívne využívať nástroje 

powerpointu na vytvorenie a úpravu 

prezentácie 

 poznal a dodržiavať základné pravidlá 

(formálne, estetické) a odporúčania 

spracovania prezentácií 

 spracoval informácie tak, aby sa 

neznížila ich informačná hodnota a 

informácie boli prístupné, použiteľné 

a jasné 

Zásady tvorby 

prezentácie, zadanie 

projektov na tému 

hardvér počítača 

1 
Faktory, ktoré ovplyvňujú metódy 

a formy pri tvorbe prezentácií. 

 poznal faktory, ktoré ovplyvňujú 

metódy a formy pri tvorbe 

prezentácií 

Spôsoby tvorby 

prezentácií, práca 

v rôznych zobrazeniach 

1 
Spôsoby tvorby prezentácii – šablóny, 

sprievodcovia. 

 oboznámil sa so spôsobmi tvorby 

prezentácii – šablóny, sprievodcovia 

Úprava vzhľadu 

prezentácie, vkladanie 

objektov do prezentácie 

1 Formát snímky. 

Objekty a  ich vlastnosti. 

Časovanie prezentácie. 

Zvuk. 

Tlačidla. 

 vedel formátovať jednotlivé snímky 

v prezentácii 

 používal objekty a nastavoval ich 

vlastnosti 

 nastavil časovanie prezentácie 

 vložiť zvukový súbor do prezentácie 

 používal tlačidla na ovládanie 

prezentácie 

Vytvorenie prezentácie 

s protidrogovou 

tematikou 

1 Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Prezentácia s protidrogovou 

tematikou.  

 vytvoril a prezentoval prezentáciu 

s protidrogovou tematikou 

Prezentácia projektov 

 na tému hardvér 

počítača 

1 Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Prezentácia projektov na tému 

Hardvér počítača. 

 vytvoril a prezentoval prezentáciu  

na tému hardvér počítača 

Informácie okolo nás – informatika, komprimácia, šifry 4 hodiny 

Základné pojmy 

informatiky - 

informácia, údaj, 

informatika, počítač 

1 Predmet informatiky. 

Odvetvia informatiky. 

Údaj, informácia, digitalizácia, 

kódovanie, šifrovanie, komprimácia. 

Jednotky informácie. 

 vedel definovať predmet skúmania 

informatiky 

 vymenoval odvetvia informatiky 

 vysvetlil význam pojmov údaj, 

informácia, digitalizácia, kódovanie, 

šifrovanie, komprimácia 

 definoval jednotky informácie 

a prevody medzi nimi 

Číselné sústavy, 

prevody 

2 Číselná sústava. 

Dvojková číselná sústava. 

Osmičková a šestnástková číselná 

sústava. 

Prevody medzi číselnými sústavami. 

 definoval číselnú sústavu, a ich 

rozdelenie 

 oboznámil sa s dvojkovou číselnou 

sústavou ako prostriedkom 

reprezentácie údajov v počítači 

 posúdil výhody dvojkovej číselnej 

sústavy  

 vypočítal prevody medzi číselnými 

sústavami 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás – informatika, komprimácia, šifry  

Reprezentácia údajov 

v počítači – čísla, znaky. 

Písmo – forma 

kódovania 

1 Reprezentácia údajov v počítači. 

Kódovanie znakov. 

Kódovanie čísel. 

Komprimácie dát. 

 

 

 vysvetlil reprezentáciu údajov 

v počítači 

 poznal formy kódovania písma 

 poznal princíp komprimácie dát, 

 demonštroval prácu s komprimačným 

programom 

 oboznámil sa s kódovou tabuľkou 

 vysvetlil princíp kódovania čísel 

Princípy fungovania IKT – počítač 8 hodín 

Štruktúra počítača 1 Štruktúra  počítača von 

Neumannovského typu. 

 klasifikoval počítače 

 pomenoval a rozlíšil jednotlivé časti 

počítačovej zostavy 

Mikroprocesor 1 Procesory a ich parametre.  popísal princíp činnosti a parametre 

procesora 

 klasifikoval typy procesorov 

Pamäte  2 Pamäte, delenie, kapacity. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Charakteristické znaky digitálnych 

médií v porovnaní s inými médiami. 

 rozlíšil pamäte podľa kritérií 

 pochopil princíp práce jednotlivých 

druhov pamäti a  spôsob 

zaznamenávanie informácií  

 poznal približné kapacity jednotlivých 

druhov pamätí a obmedzenia použitia 

Prídavné zariadenia 2 Prídavné zariadenia vstupné. 

Prídavné zariadenia výstupné. 

 

 

 klasifikoval prídavné zariadenia 

 vedel používať základné prídavné 

zariadenia 

 podrobnejšie opísal princíp práce 

a parametre dvoch vstupných a dvoch 

výstupných zariadení 

Princíp práce počítača – 

von Neumannova 

schéma 

1 Princíp práce počítača.  objasnil funkciu jednotlivých častí 

počítačovej zostavy 

 nakreslil počítačovú zostavu von 

Neumannovho typu 

 demonštroval princíp činnosti 

počítača 

Systematizácia 

poznatkov 

1 
Systematizácia poznatkov – hardvér 

počítača. 

 prehĺbil a upevnil nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

 

Princípy fungovania IKT – softvér, operačný systém 13 hodín 

Súbor, adresár 1 Súbor. 

Typy súborov. 

Atribúty súborov. 

Adresár. 

 vysvetlil pojmy súbor a adresár 

a uviedol analógiu k týmto pojmom 

v reálnom živote 

 klasifikoval súbory  a vymenoval 

príklady rôznych súborov podľa typu 

 vysvetlil a nastavil atribúty súborov 

 vedel správne používať znaky 

hromadného výberu pri práci  

s objektmi 

 vysvetlil a demonštroval činnosti 

operačného systému pri práci  

so súbormi a priečinkami 

 popísal stromovú štruktúru priečinkov 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Princípy fungovania IKT – softvér, operačný systém  

Rozdelenie softvéru 

podľa oblasti použitia 

1 Typy softvéru. Operačné systémy. 

Programovacie prostredia. 

Aplikácie. 

Prierezová téma: Mediálna výchova 

Počítačové hry.     

Zábavná funkcia počítačových hier. 

Realita počítačových hier  vo vzťahu 

ku skutočnosti. Hodnoty 

prezentované v počítačových hrách. 

Násilné obsahy počítačových hier a 

ich účinky.   

 klasifikoval  softvér a vymenoval  

predstaviteľov jednotlivých skupín  
 zdôvodnil výber príslušného softvéru 

pre určitú množinu úloh 

Charakteristika 

operačných systémov  – 

základné vlastnosti 

a funkcie 

1 Rozdelenie operačných systémov. 

Úloha operačného systému. 

 
 

 charakterizoval operačný systém 

a vedel ho efektívne používať 

 poznal funkcie operačného systému 

 klasifikoval operačné systémy podľa 

kritérií 

 uviedol typy a verzie OS 

 porovnal dva OS 

Pracovná plocha  5 Pracovná plocha OS WINDOWS. 

Ikona, objekt, zástupca. 

Okno  programu. 

Hlavný panel. 

Hlavné menu operačného systému. 
 

 rozlišoval komponenty pracovnej 

plochy OS WINDOWS, 

 vysvetlil  pojem ikona, objekt, 

zástupca 

 popísal štruktúru okná ľubovoľného 

programu 

 demonštroval zmenu polohy 

a veľkosti okná 

 používal príkazy položky menu 

START 

 nastavil vlastnosti a funkcie hlavného 

panela 

 vytváral a upravoval objekty 

pracovnej plochy 

Dialógové okná, systém 

menu a spôsoby voľby 

príkazov 

 

1 Dialógové okná. 

Prvky dialógových okien. 

Menu. 

Spôsoby voľby príkazov. 

 

 používal dialógové okná ako 

prostriedok na komunikáciu medzi 

užívateľom  a programom 

 poznal ich prvky a možnosti 

nastavenia parametrov 

Prieskumník  4 Diskové manažery. 

Informácie o systéme, zariadeniach, 

priečinkoch a súboroch.  
Kopírovanie a presun objektov 

pomocou myši a príkazov. 

Hľadanie objektov. 

Zobrazenie v okne prieskumníka. 

 

 demonštroval získavanie informácií  

o systéme, zariadeniach, priečinkoch a 

súboroch.  
 pochopil funkciu prieskumníka ako 

nástroja na prácu so súborovou 

štruktúrou 

 vedel vytvoriť štruktúru zložiek  

na pevnom disku a diskete 

 demonštroval kopírovanie a presun 

objektov pomocou myši a príkazov 

(používal pravé tlačidlo myši) 

 vysvetlil funkciu koša pri mazaní 

a obnovovaní objektov 

 využíval funkciu hľadania objektov 

 ocenil možnosti rôzneho spôsobu 

zobrazenia v okne prieskumníka 

 vedel previesť základné operácie  

so súborovou štruktúrou aj v iných 

diskových manažéroch 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás – textová informácia  27 hodín 

MS Word – 

charakteristika 

programu a popis 

prostredia 

1 Typy textových editorov. 

Prostredie a ovládanie textového 

editora. 

Nástroje textového editora  

na vytvorenie a úpravu dokumentu. 

Základné pravidlá (formálne, 

estetické) a odporúčania spracovania 

textových informácií. 
 

 porovnal klady a zápory spracovanie 

textu v rozličných textových 

editoroch 

 popísal prostredie a ovládanie 

textového editora 

 vedel efektívne využívať nástroje 

textového editora na vytvorenie 

a úpravu dokumentu 

 poznal a dodržiaval základné 

pravidlá (formálne, estetické) a 

odporúčania spracovania textových 

informácií 

 vedel spracovať informácie tak, aby 

sa neznížila ich informačná hodnota 

a informácie boli prístupné, 

použiteľné a jasné 

 menil prvky prostredia 

Otváranie a ukladanie 

súborov 

 

1 Otváranie súborov. 

Šablóny, sprievodcovia. 

Ukladanie súborov, formáty, heslá. 

 vedel využívať rôzne spôsoby 

otvárania a ukladania súborov 

 demonštroval  uloženie súboru  

Vlastnosti písma 2 Font písma. Rez písma. 

Veľkosť písma. 

Horný a dolný index. 

Medzery medzi znakmi. 

 vedel nastaviť vlastnosti písma 

 objasnil pojmy font písma, rez, 

veľkosť 

 využíval efekty písma 

Kopírovanie a presun 1 Blok textu. 

Kopírovanie a presun pomocou myši 

a príkazov. 

 aplikoval rôzne spôsoby označenia 

textu pomocou myši a klávesnice 

 porovnal vhodnosť rôznych 

spôsobov kopírovania a presunu 

textu 

Odsek 1 Odsek. 

Zarážky. 

Riadkovanie. 

Zlomy riadkov a strán. 

 vedel nastaviť vlastnosti odseku - 

zarovnanie, zarážky, riadkovanie, 

medzery, kontrola osamotených 

riadkov 

Úpravy, nastavenie 

strany 

1 Späť, znova, opakovať. 

Okraje, veľkosť strany, orientácia. 
 dokázal meniť veľkosť papiera, 

okraje a orientáciu papiera 

Obrázky, prezentácia 

plagátov na tému 

environmentálna 

výchova 

3 Obrázok zo súboru. 

Clipart. Automatické tvary. 

 WordArt. 

Panel nástrojov kreslenie a obrázok. 

Formátovanie objektov. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Praktická mediálna práca. 

Plagát s environmentálnou 

tematikou. 

 vedel do textu vložiť obrázok  

zo súboru, z clipartu, zo skenera 

alebo fotoaparátu 

 vkladal automatické tvary, WordArt, 

organizačnú schému 

 vedel vložené objekty upravovať 

pomocou príkazov a panela kreslenie 

 prezentoval vytvorený projekt 

s environmentálnou tematikou 

Tabulátory 1  Štandardné tabulátory. 

Užívateľom definované tabulátory. 

Vodiaci znak. 

 klasifikoval tabulátory, poznal ich 

funkciu a spôsoby nastavenia, 

význam 

 vedel vybodkovať časť dokumentu 

Odrážky a číslovanie 2 Automatické odrážky a číslovanie. 

Štandardné odrážky a číslovanie. 

Užívateľom definované odrážky 

a číslovanie. 

Formát odrážok a číslovania. 

Viacúrovňové odrážky a číslovanie. 

 vedel vytvoriť vlastné odrážky a 

číslovanie 

 demonštroval použitie odrážok 

a číslovania 

 používal viacúrovňové odrážky  

a číslovanie 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás – textová informácia  

Stĺpce 

 

1 Počet stĺpcov a parametre stĺpcov.  vedel rozdeliť dokument na stĺpce 

 nastavil šírku stĺpcov, čiaru medzi 

stĺpcami 

 pochopil, že rozdelením dokumentu 

na stĺpce sa automatický vytvárajú 

sekcie 

Sekcia 1 Význam sekcií. 

Rozdelenie dokumentu do sekcií. 

 

 pochopil sekciu ako prostriedok  

na rozdelenie dokumentu na 

relatívne samostatné časti 

 poznal spôsoby rozdelenia 

dokumentu na sekcie 

Štýl 2 Význam štýlu. 

Vytvorenie štýlu. 

Aktivácia štýlu. 

 pochopil štýl ako prostriedok 

 pre jednotné formátovanie 

dokumentu 

 vytvoril štýl a používal rôzne 

spôsoby aktivácie štýlu 

Šablóna 1 Význam šablóny. 

Požitie šablóny. 
 pochopil šablónu ako najvyššiu 

úroveň formátovania, 

 vedel vytvoriť a používal šablóny 

Tabuľky 2 Vytvorenie tabuľky. 

Modifikácia tabuľky. 

Formát tabuľky. 

Usporiadanie tabuľky. 

Vzorce. 

 na prehľadné usporiadanie číselných 

údajov používal tabuľky, a vedel ich 

grafický znázorniť, 

 demonštroval spôsoby vkladania tab. 

 vedel formátovať tabuľku 

 aplikoval vzorce v tabuľke 

Grafy 1 Vytvorenie grafu. 

Vhodný typ grafu. 

Formát grafu. 

 vedel údaje z tabuľky grafický 

znázorniť 

 vybral vhodný typ grafu 

 formátoval vytvorený graf 

Vzorce 1 Editor rovníc. 

Vkladanie vzorcov. 
 pochopil editor rovníc ako 

prostriedok na uľahčenie vkladania 

vzorcov 

 poznal základné možnosti editora 

rovníc 

 vkladal vzorce do dokumentu 

Obsah, register 1 Tvorba a formát  registra a obsahu. 

Označovanie položiek registra 

a obsahu. Význam . 

 vedel vytvoriť register a obsah 

 pochopil register a obsah ako pole, 

ktoré môžeme aktualizovať 

Hlavička a päta 1 Význam hlavičky a päty. 

Formátovanie hlavičky a päty. 
 vedel vytvoriť hlavičku a pätu 

 nastavil rôznu hlavičku na parných 

a neparných stranách 

 nastavil rôznu hlavičku  

na určitých stranách 

Hromadná 

korešpondencia 

2 Možnosti a význam hromadnej 

korešpondencie. 

Databáza. 

Zlučovacie polia. 

Hlavný dokument. 

 využíval možnosti hromadnej 

korešpondencie pri vytváraní 

väčšieho množstva podobných 

dokumentov 

 definoval databázu, zlučovacie polia, 

hlavný dokument 

Tvorba hypertextov 

a WWW stránok 

1 Tvorba www stránky v textovom 

editore Word. 

Hypertextový odkaz, obrázok, rámy. 

 vedel vytvoriť jednoduchú www stránku 

v textovom editore Word 

 na www stránku  vložil hypertextový odkaz, 

obrázok, spojil stránky  
do rámov 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Informačná spoločnosť - rizika IKT 

Občianska náuka – autorský zákon 

Biológia – zdravotné rizika pri práci s počítačom 

 

Informácie okolo nás – Informatika 

Matematika – premena jednotiek 

 

Princípy fungovania IKT – počítač 

Fyzika – fyzikálne princípy práce jednotlivých súčasti počítačovej zostavy 

 

Informácie okolo nás - Textová informácia 

Slovenský jazyk – štylizácia pri vytváraní dokumentov, spisovná slovenčina 

Matematika – zápis matematických vzorcov 

Matematika – prehľadné usporiadanie údajov do tabuliek a ich grafické znázornenie, funkcie 

Fyzika a chémia – zápis vzorcov 

Umenie a kultúra – vytváranie plagátov s environmentálnou tematikou 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 
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ROČNÍK : DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : INFORMATIKA 12/13 
 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, zadanie projektov 

Informácie okolo nás – číselná informácia         13 hodín 

EXCEL - 

charakteristika 

programu a popis 

prostredia 

1 Prvky prostredia v tabuľkovom 

kalkulátore. 

Riadok vzorcov. 

Zošit ako formát dokumentu.  

Prostredie programu excel a calc 

z balíka openoffice. 

Typy úloh, pre ktoré je vhodný 

tabuľkový kalkulátor. 

 

 vymenoval prvky prostredia 

a demonštroval zmeny prvkov, ktoré 

si môže užívateľ nastaviť, 

 definoval zošit, hárok, bunku a vedel 

zistiť ich parametre, 

 charakterizoval program a možnosti 

jeho použitia 

 porovnal prostredie excelu a calcu 

a porovnal tieto programy z hľadiska 

licencií  

 

Nastavenie možnosti 

zobrazenia 

1 Komentáre. 

Hlavička a päta. 

Prvky zobrazenia. 

 

 demonštroval zmeny prvkov, ktoré 

si môže užívateľ nastaviť 

 nastavil hlavičku a pätu 

 aplikoval komentáre  

pri tvorbe tabuliek 

 

Zápis údajov do bunky 

– čísla, text, dátum 

1 Spôsoby zápisu, vymazávania 

a editácie údajov do buniek. 

Čísla. 

Text. 

Dátum. 

 

 vedel zapísať celé čísla, reálne, 

zlomky 

 poznal spôsoby oddeľovania 

jednotlivých zložiek dátumu  

 demonštroval rôzne spôsoby 

potvrdenia zápisu a editáciu už 

napísaného textu 

Vzorce 1 Syntax vzorca. 

Operandy. 

Operátory. 

Vkladanie vzorcov. 

Kopírovanie vzorca pomocou myši. 

 

 vedel vkladať vzorce s použitím 

operátorov a dátumami pre sčítanie, 

odčítanie, násobenie, delenie, 

umocnenie, spájanie dvoch reťazcov 

znakov 

 vedel vypočítať počet dní medzi 

dvoma dátumami 

Absolútne a relatívne 

adresy 

1 Absolútna adresa. 

Relatívna adresa.  

 chápal rozdiel medzi absolútnou 

a relatívnou adresou a vedel ich 

aplikovať pri riešení úloh 

Funkcie 3 Syntax funkcie. 

Kategórie a typy funkcií. 

Vkladanie funkcií pomocou 

sprievodcov. 

Vnorené funkcie. FG 

 vkladal funkcie pomocou 

sprievodcov 

 poznal význam najčastejších hlásení 

o chybách pri vytváraní vzorcov 

a funkcií 

 aplikoval funkcie na výpočet súčtu,  

priemeru, minima, maxima, pracoval 

s funkciou IF , vytvoril mincovku 

Formátovanie tabuľky 2 Štandardné formáty tabuľky. 

Formát písma, zarovnanie, 

orámovanie a výplň. 

Podmienené formátovania 

Vytvorenie štýlu.  

 

 vedel vytvárať vlastné formáty 

 aplikoval nastavenie formátu písma, 

zarovnanie, orámovanie a výplň 

 demonštroval podmienené 

formátovanie 

 vytvoril a aplikoval nový štýl 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás – číselná informácia 

Grafy 1 Význam a typy grafov. 

Tvorba a formátovanie grafu. 

 

 vybral vhodný typ grafu 

 pre konkrétnu úlohu 

 demonštroval zmenu vlastnosti grafu 

 vysvetlil výhody grafickej 

informácie 

 pochopil prepojenie medzi údajmi 

tabuľky a grafom 

Práca s databázou - 

triedenie, filtrovanie 

1 Databáza. 

Príkazy na prácu s databázou. 

Filtrovanie databázy. 

Priorita kľúčov pri triedení údajov. 

Jednoduchý a rozšírený filter. 

 

 definoval databázu a pomenoval jej 

prvky 

 vymenoval, kde v reálnom živote sa 

môžeme stretnúť s údajmi, ktoré je 

vhodné usporiadať do databázy  

 vysvetlil prioritu kľúčov pri triedení 

údajov 

 demonštroval použitie jednoduchého 

a rozšíreného  filtra 

Systematizácia 

poznatkov 

1 Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Vytvorenie a prezentácia 

projektu(tabuľky, grafy) podľa 

vzoru.  

 prehĺbil a upevnil nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie   37 hodín 

Problém, algoritmus 

a jeho vlastnosti 

1 Problém. 

Riešenie problému. 

Vykonanie postupu.  

Algoritmus a jeho vlastnosti. 

 nakreslil schému vyjadrujúcu vzťah 

medzi problémom, riešením 

problému a vykonaním postupu 

 vysvetlil algoritmus a jeho vlastnosti 

uviedol príklady z praxe, kedy 

postup nie je algoritmom 

Program - etapy jeho 

tvorby, programovanie, 

algoritmické jazyky 

1 Algoritmizácia. 

Etapy tvorby programu. 

Program. 

Algoritmické jazyky. 

 popísal etapy tvorby programu 

 pochopil, že dodržiavanie postupu 

pri tvorbe programov vedie 

k efektívnej tvorbe 

 definoval programovanie a  

klasifikoval algoritmické jazyky 

Operačná zložka 

algoritmického jazyka 

1 Operačná zložku algoritmického 

jazyka. Príkazy. Konštanty. 

Premenné. 

Výrazy. 

Štruktúrogram pre príkaz vstupu, 

výstupu a priradenia. 

 charakterizoval operačnú zložku 

algoritmického jazyka 

 definoval a napísal štruktúrogram 

pre príkaz vstupu, výstupu 

a priradenia 

 klasifikoval operačnú zložku 

algoritmického jazyka  

Riadiaca  zložka 

algoritmického jazyka – 

sekvencia 

1 Riadiaca zložka algoritmického 

jazyka. 

Štruktúrogram pre sekvenciu. 

Vykonanie sekvencie. 

 vysvetlil  riadiacu zložku 

algoritmického jazyka 

 vytvoril štruktúrogram a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 

 klasifikoval riadiacu zložku 

algoritmického jazyka 

Alternatíva 1 Štruktúrogram pre alternatívu. 

Vykonanie alternatívy. 

 

 

 napísal a charakterizoval 

štruktúrogram pre alternatívu 

 vytvoril štruktúrogrm a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie- problém, programovací jazyk 

Cyklus s podmienkou  

na začiatku 

1 Štruktúrogram pre cyklus 

s podmienkou na začiatku. 

Vykonanie cyklu. 

 

 napísal a charakterizoval 

štruktúrogram pre cyklus 

s podmienkou na začiatku 

 vytvoril štruktúrogram a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 

Cyklus s podmienkou  

na konci 

1 Štruktúrogram pre cyklus 

s podmienkou na konci. 

Vykonanie cyklu. 

 

 napísal a charakterizoval 

štruktúrogram pre cyklus 

s podmienkou na konci 

 vytvoril štruktúrogram a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 

Cyklus s vopred 

známym počtom 

opakovaní 

1 Štruktúrogram pre cyklus s vopred 

známym počtom opakovaní. 

Vykonanie cyklu. 

  

 napísal a charakterizoval 

štruktúrogram pre cyklus s vopred 

známym počtom opakovaní 

 vytvoril štruktúrogram a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 

 porovnal cykly a riešil zadanú úlohu 

použitím všetkých troch typov 

cyklov 

Zápis algoritmov 

pomocou 

štruktúrogramov 

3 Tvorba štruktúrogramov.  vytvoril štruktúrogram a otestoval 

správnosť pre zadanú úlohu 

Systematizácia 

poznatkov 

1 Tvorba štruktúrogramov.  prehĺbil a upevnil nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

Lexikálne jednotky 

programovacieho jazyka 

Pascal 

1 Lexikálne jednotky programovacieho 

jazyka Pascal. 

Abeceda jazyka. 

Čísla. 

Komentáre. 

Reťazce znakov. 

 vymenoval a charakterizoval 

lexikálne jednotky 

 pochopil pravidlá  

pre tvorbu identifikátorov 

 oboznámil sa s reťazcami znakov 

ako prostriedkami na komunikáciu 

medzi užívateľom a počítačom 

Organizácia programu, 

integrované vývojové 

prostredie TP7.0 

1 Štruktúra programu. 

Hlavička programu. 

Blok programu. 

Deklaračná časť. 

Príkazová časť. 

 popísal štruktúru programu 

 vedel ako napísať, uložiť a spustiť 

program 

 vymenoval zásady tvorby 

čitateľného zápisu programu 

 

Konštanty. Premenné 1 Syntax zápisu deklarácie konštánt. 

Syntax zápisu deklarácie 

premenných. 

 

 

 demonštroval rozdiel medzi 

konštantou a premennou na 

konkrétnych príkladoch  

 vedel definovať konštanty 

a deklarovať premennej 

 vysvetlil operačný účinok deklarácie 

premennej 

Príkazy vstupu 

a výstupu 

1 Syntax príkazov vstupu a výstupu.  

Operačný účinok príkazu vstupu 

a výstupu. 

Položky výstupu. 

Formát výstupu. 

 vedel zapísať príkaz vstupu 

a výstupu 

 charakterizoval vykonanie príkazu 

vstupu a výstupu 

 demonštroval rozdiel medzi read – 

readln, write-writeln 

 nastavil požadovaný formát výstupu 

 vytváral a ladil programy podľa 

zadania 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Výrazy, príkaz 

priradenia 

1 Výraz a jeho zloženie. 

Priorita vyhodnocovania výrazov. 

Syntax príkazu priradenia. 

Kompatibilita vzhľadom na príkaz 

priradenia. 

 uviedol príklady výrazov 

 definoval pravidlá  určujúce prioritu 

vyhodnocovania výrazov 

 napísal podľa zadania príkazy 

priradenia 

 vysvetlil pojem linearizácia výrazov 

Koncepcia údajových 

typov 

1 Údajové typy. 

Ordinálne a neordinálne. 

Jednoduché a štruktúrované. 

 objasnil dôsledok pridelenia 

údajového typu premennej 

 poznal klasifikáciu údajových typov 

 vysvetlil funkcie pred, succ, ord 

a demonštroval na konkrétnom 

príklade 

Číselné údajové typy 1 Číselné údajové typy. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

 vedel vybrať údajový typ pre 

konkrétnu úlohu 

 poznal syntax a výsledok 

definovaných funkcií 

 demonštroval použitie operátorov 

div a mod 

 vedel nájsť informácie o údaj. 

typoch v nápovede 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Údajový typ znak 1 Údajový typ znak. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

Kódová tabuľka. 

  zaradil údajový typ znak  

do klasifikácie údajových typov 

 definoval množinu hodnôt 

 vysvetlil operácie a funkcie   

Logický údajový typ 1 Logický údajový typ. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

 

 zaradil logický údajový typ   

do klasifikácie údajových typov 

a poznal jeho identifikátor 

 definoval množinu hodnôt 

 vysvetlil  operácie a funkcie   

Typy definované 

programátorom 

1 Vymenovaný údajový typ a typ 

interval. 

Množina hodnôt, definované operácie 

a funkcie. 

 zapísal deklarácie premenných 

s použitím  vymenovaného 

údajového typu a typu interval 

 vysvetlil význam týchto typov 

Podmienený príkaz IF 1 Podmienený príkaz if. 

Syntax príkazu. 

Operačný účinok. 

 

 poznal syntax príkazu  

 vysvetlil operačný účinok 

 klasifikoval podmienené príkazy 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Podmienený príkaz 

CASE 

1 Podmienený príkaz case. 

Syntax príkazu. 

Operačný účinok. 

 

 poznal syntax príkazu  

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval tento príkaz pri riešení 

úloh 

Cyklus WHILE 1 Cyklus s podmienkou na začiatku. 

Syntax príkazu. 

Operačný účinok. 

 

 poznal syntax príkazu  

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval tento príkaz pri riešení 

úloh 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, v ktorom 

aplikuje nadobudnuté vedomosti a zručnosti. 
 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti a zručnosti 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Cyklus REPEAT 1 Cyklus s podmienkou na konci. 

Syntax príkazu. 

Operačný účinok. 

 

 poznal syntax príkazu  

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval tento príkaz pri riešení 

úloh 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti a 

zručnosti 

Cyklus FOR 1 Cyklus s vopred známym počtom 

opakovaní. 

Syntax príkazu. 

Operačný účinok. 

 

 poznal syntax príkazu  

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval tento príkaz pri riešení 

úloh 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti a 

zručnosti 

Údajový typ pole   MAT 1 Charakteristika údajovej štruktúry. 

Deklarácia premennej typu pole. 

Prístup k jednotlivým položkám. 

Vytvorenie pola – cyklus FOR, 

REPEAT. 

Zadávanie a generovanie prvkov 

poľa. 

Výpis prvkov poľa. 

Hľadanie maxima, minima a ich 

pozície. 

 vedel používať funkcie 

 na generovanie náhodných hodnôt 

 pracoval s jednorozmerným poľom, 

riešiť úlohy typu: vytvorenie poľa, 

hľadanie minima, maxima (aj 

pozície), zistenie súčtu a priemeru 

prvkov  

 dodržiaval zásady čitateľného zápisu 

algoritmu 

  vedel zvoliť vhodnú testovaciu 

postupnosť pri ladení programu 

 

Ladenie programu 4 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti a 

zručnosti 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa    15 hodín 

História internetu, 

počítačové siete a ich 

klasifikácia 

1 Históriu internetu a počítačových 

sietí. 

Architektúra siete. 

Topológia siete. 

Hardvér siete.  

Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Vytvorenie a prezentácia projektu na 

tému história internetu,  počítačové 

siete a služby internetu. 

 popísal  históriu internetu 

a počítačových sietí 

 definoval počítačovú sieť a vedel ich 

klasifikovať podľa vzdialenosti, 

architektúry a topológie 

 vysvetlil funkciu hardvérových 

prvkov siete  

 poznal prenosové média siete 

 vybral si tému na prezentáciu:  

história internetu,  počítačové siete 

a služby internetu 

Komunikácia v sieti, 

protokol 

1 Komunikačné  protokoly. 

IP adresa. 

Doménové meno. 

Parametre výberu ISP.  

 popísal funkciu piatich 

komunikačných protokolov 

 vysvetlil funkciu IP adresy 

 zdôvodnil výber vhodného 

poskytovateľa internetového 

pripojenia 

Internetové služby 1 Internetové služby. 

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Digitálne médiá a ich možnosti v 

oblasti komunikácie, učenia 

a zábavy. 

 diskutoval o internetových službách, 

ktoré používa a predviedol ich 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa 

Služba www, princíp 

fungovania 

1 Služba www. 

Webové prehliadače. 

 vysvetlil URL adresu 

 demonštroval prácu s webovým 

prehliadačom 

Web 2.0 a jeho 

nasledovníci, sociálne 

siete 

1 Web 2.0 

Sociálne siete.  

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Digitálne médiá a ich možnosti v 

oblasti komunikácie, učenia 

a zábavy. Význam internetu, 

 mobilov a ich služieb. 

 demonštroval služby označované 

ako web 2.0 

 vysvetlil podstatu služby web 2.0 

a web 3.0 

 popísal význam sociálnych sietí 

 

Interaktívna 

komunikácia 

1 Počítačom sprostredkovaná 

komunikácia. 

Interaktívna komunikácia. 

 

 objasnil pojem počítačom 

sprostredkovaná komunikácia 

 uviedol a demonštroval typy 

interaktívnej komunikácie 

 vysvetlil princíp IP telefonovania 

Neinteraktívna 

komunikácia 

1 Neinteraktívna  komunikácia. 

Štruktúra e-mailovej správy.  

 popísal princíp práce Internetového 

fóra, Wiki, Dátovej úschovne 

 vymenoval príklady komunikácie  

so strojom 

Netiketa, počítačová 

etiketa 

1 Pravidla netikety. 

Etický kódex používateľa počítača. 

 diskutoval o pravidlách netikety 

 poznal  etický kódex používateľa 

počítača 

Vyhľadávanie 

informácií na internete 

1 Typy vyhľadávacích nástrojov. 

Vyhľadávacie dopyty. 

Špecializované vyhľadávanie. 

Pravidlá správneho vyhľadávania. 

Téma  rasizmu, diskriminácie, 

multikultúry, xenofóbie, humanizmu 

a ľudských práv.  

Prierezová téma: Mediálna výchova. 

Digitálne médiá a ich možnosti v 

oblasti komunikácie, učenia a zábavy 

Internet ako zdroje získania 

informácií. 

 demonštroval prácu s vyhľadávacími 

nástrojmi 

 uviedol príklady odborovo 

zameraných katalógov 

 aplikoval pravidlá správneho 

vyhľadávania 

 vyhľadal a diskutoval 

o informáciách na tému rasizmu, 

diskriminácie, multikultúry, 

xenofóbie, humanizmu a ľudských 

práv 

Bezpečnosť na internete 2 Prvky ochrany počítača. 

Spôsoby ochrany používateľa 

počítača. 

Symetrické a asymetrické šifrovanie. 

Protokol HTTPS. 

Hashovacia funkcia 

 dodržiaval pravidlá pri práci 

 s e-mailom 

 oboznámil sa so zákonom o ochrane 

osobných údajov 

 vysvetlil princíp symetrického 

a asymetrického šifrovania 

 definoval hashovaciu funkciu 

Využitie internetu  

vo vzdelávaní 

1 Charakteristické črty miléniovej 

generácie. 

Škola 2.0. 

Weby školských organizácií 

a projektov. 

Blogy a teleprojekty. 

On-line súťaže a vzdelávanie.  

 diskutoval o charakteristických 

črtách miléniovej generácie 

 oboznámil sa s webmi školských 

organizácií a projektov 

 vysvetlil podstatu blogov 

a teleprojektov 

 zapojil sa do on-line súťaže 

Internet pre všetkých 1 Osoba so špeciálnymi potrebami. 

Prídavné zariadenia, ktoré umožňujú 

využívať internet  osobám  

so zrakovým, sluchovým 

a pohybovým postihnutím. 

 objasnil pojem osoba  

so špeciálnymi potrebami 

 vymenoval prídavné zariadenia, 

ktoré umožňujú využívať internet  

osobám  

so zrakovým, sluchovým 

a pohybovým postihnutím 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa 

Prezentácia 

projektu  

na tému história 

internetu, 

počítačové siete 

a služby 

internetu. 
 

2 Prierezová téma: Tvorba 

projektu a prezentačné 

zručnosti. 
 

 vytvoril prezentáciu na tému história 

internetu, počítačové siete a služby 

internetu 

 odprezentoval svoj projekt   

pred spolužiakmi 

 využíval prvky intonácie 

a neverbálnej komunikácie  

pri ústnom prejave 

 individuálne i spoločne  

so spolužiakmi zhodnotil najlepšie 

prezentácie, určil dôvody úspechu, 

vymenoval nedostatky, ktoré sa 

objavili pri ústnej prezentácii 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Informácie okolo nás – číselná informácia   
Chémia – výpočty z chemických rovníc 

Matematika – vkladanie vzorcov a funkcii 

Fyzika – vzorce, znázorňovanie hodnôt fyzikálnych veličín 

Geografia – znázorňovanie geografických údajov 

Biológia – vyhodnocovanie laboratórnych prác 

 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Matematika- zostavovanie algoritmov z oblasti matematiky, definovanie konštanty a premennej, 

operátory, vyhodnocovanie výrazov, množiny hodnôt, operácie a funkcie 

Fyzika- zostavovanie algoritmov z oblasti fyziky 

Chémia- zostavovanie algoritmov z oblasti chémie 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, netiketa 

Fyzika – fyzikálny princíp hardvéru siete a prenosu údajov 

Umenia a kultúra- zásady správania 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov 

 

Pri témach informatiky v druhom ročníku sa implementuje problematika z finančnej gramotnosti 

(bližšie podrobnosti sú uvedené v kapitole Národný štandard finančnej gramotnosti 

v podmienkach Gymnázia v Turzovke) 
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ROČNÍK : TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : INFORMATIKA 12/13 
2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci 

Informačná spoločnosť       7 hodín 

Informatika v rôznych 

oblastiach 
2 Administratíva. 

Elektronická kancelária. 

Šport, umenie, zábava, virtuálna 

realita, e-spoločnosť. 

 vysvetlil výhody a nevýhody 

elektronizácie štátnej a miestnej 

správy, bankových informačných 

systémov 

 uviedol príklady vplyvu 

informatizácie spoločnosti  

na jednotlivca (organizácia 

vlastných údajov s využitím 

rôznych prostriedkov IKT 

 popísal príklady nevyhnutnej 

potreby informačných technológii 

v rozvoji vedy, ekonomiky 

a vzdelávaní 

 s využitím internetu, textového 

editora alebo prezentačného 

softvéru  vybral  tému a vypracoval 

projekt  z informačnej spoločnosti 

Vzdelávanie s využitím 

IKT 

1 E-learning. 

Dištančné vzdelávanie. 

 

 oboznámil sa s výhodami 

dištančného vzdelávania 

prostredníctvom IKT 

Softvérová firma 1 Upgrade. 

Registrácia softvéru. 

Elektronická dokumentácia. 

 

 charakterizoval prácu jednotlivých 

pracovníkov v softvérovej firme-

analytik, programátor, dizajnér, 

animátor, testovač 

Prezentácia projektu  

na tému informačnej 

spoločnosti. UKL, SJL, 

OBN 

3  Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

Vytvorenie a prezentácia projektu 

 na tému informačnej spoločnosti. 
 

 odprezentoval svoj projekt   

pred spolužiakmi 

 využíval  prvky intonácie 

a neverbálnej komunikácie  

pri ústnom prejave 

 individuálne i spoločne  

so spolužiakmi zhodnotil najlepšie 

prezentácie, určil dôvody úspechu, 

vymenoval nedostatky, ktoré sa 

objavili pri ústnej prezentácii 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  24 hodín     

Programátorské 

prostredie LAZARUS 

1 Inštalácia Delphi alebo Lazarus. 

Prvky prostredia. 

Ladenie programu. 

 rozdelil prostredie na paletu 

komponentov a jej súčiastky, 

inšpektor objektov, editovacie okno 

 vytvoril prvý projekt 

Ukladanie komponentov  

do projektu 

1 Tlačidlo. 

Štruktúra programu. 

Ladenie programu. 

 vedel vytvoriť aplikácie s použitím 

základných grafických 

komponentov na vytvorenie 

používateľského prostredia  

 vedel nastaviť vlastnosti tlačidlá 

 poznal štruktúru programu 

Ladenie programu 1 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Grafická plocha 1 Obdĺžnik. 

Farba a hrúbka pera. 

Farba výplne. 

 vedel nakresliť obdĺžnik 

 nastavil farbu a hrúbku perá 

Ladenie programu 2 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Ďalšie grafické príkazy 1 Čiara. 

Presun pera. 

Výpis textu. 

Ladenie programu. 

 používal príkaz na nakreslenie čiary, 

elipsy 

  vypísal text do grafickej plochy 

a nastavil jeho vlastnosti  

Ladenie programu 2 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Náhodné čísla, 

celočíselná premenná 

1 Funkcia random. 

Výpis čísel. 

Ladenie programu. 

 aplikoval funkciu random  

pri vytváraní grafických výstupov  

 realizoval výpis čísel 

prostredníctvom IntToStr 

Ladenie programu 2 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Zadávanie vstupu 1 Editovací riadok. 

Vypĺňanie objektov. 

Mazanie grafickej plochy. 

Ladenie programu. 

 zadával vstupné hodnoty  

do programu 

 aplikoval konverziu StrToInt 

 nastavil a zrušil vypĺňanie objektov 

Ladenie programu 3 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Cyklus For 1 Syntax a operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 aplikoval cyklus for pri tvorbe 

grafického výstupu 

Ladenie programu 3 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Vnorený cyklus 1 Vnorený cyklus.  vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Ladenie programu 3 Vytvorenie a odladenie programu, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. 

 vytvoril a odladil program, v ktorom 

aplikoval nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti 

Informácie okolo nás    21 hodín 

Pravidla a syntax,  

štruktúra dokumentu 

HTML 

 

1 Aplikácie na tvorbu webových 

stránok. 

Štruktúra html dokumentu. 

Klasifikácia tagov. 

 predviedol rôzne spôsoby vytvárania 

webovej stránky 

 oboznámil sa s pravidlami tvorby 

html dokumentu 

 poznal štruktúru html dokumentu 

 klasifikoval tagy 

Text a jeho základné 

formátovanie 

1 FONT. 

Size, Face, Color. 

Br, Div, P. 

B, I, U.  

 poznal a aplikoval tagy  

na nastavenie vlastnosti písma, 

veľkosť, font, farba, pevná medzera, 

odriadkovanie, zarovnanie, odstavec 

 

Bežiaci text 1 MARQUEE. 

Direction, Behavior, Bgcolor, Hight, 

Width, Hspace, Vspace, Loop. 

 

 využíval možnosti bežiaceho textu 

 aplikoval parametre bežiaceho textu 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás 

Zoznamy 1 UL, OL, DL. 

Type. 

 vytváral jednoduché a štruktúrované 

zoznamy s odrážkami a číslovaním 

 aplikoval parametre zoznamov 

 

Obrázok, vodorovná 

čiara 

1 IMG. 

Src. 

Border. 

Alt, Hspace, Vspace, Align. 

Hr. 

 oboznámil sa s vkladaním obrázkov 

a parametrami, ktoré nastavujú ich 

vlastnosti 

 používal čiaru na oddelenie 

jednotlivých častí stránky 

 

Práca s odkazmi 1 A. 

Href, Name, Title. 

 pochopil a aplikoval hypertextové 

odkazy ako základné prvky www 

stránky 

 

Práca s tabuľkou 2 TABLE 

Td 

Tr 

Border 

Background 

Bordercolorlight 

Bordercolordark 

Bordercolor 

Cellspacing 

Cellpadding 

 oboznámil sa s tagmi a parametrami 

pre prácu s tabuľkou 

 pochopil možnosti usporiadania 

prvkov na stránke pomocou tabuľky 

Formuláre 2 FORM. 

Input type= text, radio, checkbox. 

 Select, Textarea. 

 vedel vkladať formulárové prvky – 

textové pole, prepínacie pole, 

zaškrtávacie pole, tlačidlo 

 

Kaskádové štýly 3 Zmena štýlu. 

Vytvorenie nového štýlu. 

Štýly umiestnené v externom súbore.  

 pochopil kaskádové štýly ako 

prostriedok na urýchlenie 

a zefektívnenie  práce pri tvorbe 

www stránok 

 

Jawascript 5 Vstup. 

Výstup. 

Premenné. 

Operátory. 

Podmienené príkazy. 

Cykly. 

Objekty. 

Udalosti. 

 ocenil význam použitia javascriptov 

 popísal rozdiely medzi javou 

a javascriptom 

 poznal štruktúru a umiestnenie 

javascriptov 

 oboznámil sa s riadiacou 

a operačnou zložkou javascriptov 

 porozumel udalostiam v javascripte 

 vyhľadal na internete vytvorené 

javascripty a použil ich pri tvorbe 

stránky 

Prezentácia webovej 

stránky 

3 Vytvorená webová stránka  

na vybranú tému. 

 vytvoril  jednoduchú stránku 

a prezentoval ju vo forme projektu 

  odprezentoval svoj projekt   

pred spolužiakmi 

 využíval prvky intonácie a neverbálnej 

komunikácie  

pri ústnom prejave 
 individuálne i spoločne  

so spolužiakmi zhodnotil najlepšie 
prezentácie, určil dôvody úspechu, 

vymenoval nedostatky, ktoré sa objavili pri 

ústnej prezentácii 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás -zvuková informácia       3 hodiny 

Zvuková informácia 3 Digitalizácia zvuku. 

Formáty. 

Aplikácie na nahrávanie, spracovanie, 

konverzie, prehrávanie. 

 

 objasnil proces digitalizácie zvuku 

(vzorkovanie, kvantovanie) 

 popísal vplyv parametrov na kvalitu 

a veľkosť záznamu (bitová hĺbka, 

bitový tok  

 vysvetlil princíp kódovania zvuku 

  demonštroval výpočet potrebného 

pamäťového miesta pre záznam 

nekomprimovaného zvuku  s rôznou 

dĺžkou a kvalitou záznamu 

 vytvoril a upravil zvukovú nahrávku 

vo vhodnom formáte 

Informácie okolo nás - grafická informácia 10 hodín 

Grafická informácia 

Vektorová grafika 

6 Grafické formáty. 

Aplikácie na spracovanie vektorovej 

grafiky. 

Prierezová téma: Praktická mediálna 

práca. Tvorba plagátu. 

 poznal nástroje na editáciu 

vektorovej grafiky 

 vytvoril a upravil vektorový obrázok 

 vytvoril a prezentoval plagát  

na  tému výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

Animovaná grafika 2 Aplikácie na spracovanie animácií.  poznal nástroje na editáciu animácie 

 vytvoril a upravil animáciu 

Video 2 Digitalizácia videa. 

Video formáty. 

Aplikácie na spracovanie videa 

 demonštroval výpočet potrebného 

pamäťového miesta pre záznam 

nekomprimovaného digitálneho 

videa  s určitou dĺžkou  záznamu  

 poznal nástroje na editáciu videa 

 vytvoril a upravil video 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Matematika- zostavovanie algoritmov z oblasti matematiky, definovanie konštanty a premennej, 

operátory, vyhodnocovanie výrazov, množiny hodnôt, operácie a funkcie 

Fyzika- zostavovanie algoritmov z oblasti fyziky 

Chémia- zostavovanie algoritmov z oblasti chémie 

 

Informačná spoločnosť  

  

 

Informácie okolo nás -zvuková informácia   

Fyzika – fyzikálne vlastnosti zvuku 

 

Informácie okolo nás - grafická informácia    

Umenie a kultúra – estetické pravidlá tvorby grafických výstupov 

   

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov 
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ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : SEMINÁR Z INFORMATIKY 

12/13 

4 hodiny týždenne, 

spolu 120 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, zadanie projektov 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 80 hodín  

Opakovanie Pascal 2 Lexikálne jednotky. 

Organizácia programu. 

Deklarácia premenných a konštánt. 

Rozdelenie údajových typov. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

Príkaz vstupu. 

Príkaz výstupu. 

Príkaz priradenia. 

Syntax príkazov. 

Operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 

 poznal lexikálne jednotky 

programovacieho jazyka pascal 

 pochopil štruktúru programu 

 vedel vytvoriť algoritmus na riešenie 

zadaného problému a zapísal ho  

do programovacieho jazyka  

 klasifikoval údajové typy 

 zdôvodnil výber príslušného typu  

pri riešení problému 

 vysvetlil obmedzenia vyplývajúce 

z typu dát 

 vedel používať logické operátory 

a vytváral logické výrazy 

 vedel vytvoriť algoritmus na riešenie 

zadaného problému a vedel ho 

zapísať do programovacieho jazyka 

 hľadal a opravoval chyby  

v algoritme a programe 

Podmienené príkazy 3 Úplný podmienený príkaz. 

Neúplný podmienený príkaz. 

Viacnásobné vetvenie. 

Syntax príkazov. 

Operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 zdôvodnil výber príslušného typu 

podmieneného príkazu 

 klasifikoval podmienené príkazy  

 poznal syntax príkazov 

 vysvetlil operačný účinok 

 aplikoval  príkazy pri riešení úloh 

 vedel používať a rozumel vetveniu  

v algoritme a programe, vetvenie 

úplne, neúplné, vnorené a 

viacnásobné vetvenie 

Cykly 6 Cyklus s vopred známym počtom 

opakovaní. 

Cyklus s podmienkou na začiatku. 

Cyklus s podmienkou na konci. 

Syntax príkazov, operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 klasifikoval príkazy cyklu 

 poznal syntax príkazov 

 vysvetlil operačný účinok 

 zdôvodnil výber príslušného typu 

cyklu 

 aplikoval  príkazy pri riešení úloh 

Pole 5 Charakteristika údajovej štruktúry. 

Deklarácia a sprístupnenie položiek 

poľa. 

Vytvorenie poľa. 

Náhodne hodnoty. 

Výpis prvkov poľa. 

Minimum a maximum. 

Súčet a priemer prvkov poľa.  

Párne a neparne prvky poľa. 

Ladenie programu. 

 vedel  používať funkcie  

na generovanie náhodných hodnôt 

 pracoval s jednorozmerným poľom, 

riešil úlohy typu: vytvorenie poľa, 

hľadanie minima, maxima (aj 

pozície), zistenie súčtu a priemeru 

prvkov poľa. 

 dodržiaval zásady čitateľného 

zápisu algoritmu 

 vedel zvoliť vhodnú testovaciu 

postupnosť pri ladení programu 

 vedel vyhľadať informácie 

v pomocníkovi programovacieho 

jazyka 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vyhľadávanie v poli 3 Lineárne vyhľadávanie. 

Binárne vyhľadávanie. 

Ladenie programu. 

 pracoval s lineárnou štruktúrou 

jednorozmerného poľa, riešil úlohy 

typu: vyhľadávanie v utriedenej a 

neutriedenej lineárnej štruktúre 

(zistenie pozície); posun prvkov 

štruktúry;  

 vymenil prvky, vybral podmnožiny 

podľa zadaných kritérií, 

 vsunul – odstránil prvok podľa 

zadaných kritérií 

Triedenie poľa 7 Triedenie výberom. 

Triedenie vkladaním. 

Triedenie postupnou výmenou. 

Ladenie programu. 

 vysvetlil a aplikoval algoritmy 

triedenia pri zostavovaní programov 

 rozumel  hotovým algoritmom 

zapísaným  neformálnym jazykom 

(napr. grafický zápis, prirodzený 

jazyk, jazyk blízky formálnemu 

jazyku, iný (podobný) programovací 

jazyk ako sa učili; vedel sa 

zorientovať aj v neštandardných 

popisoch algoritmov, s ktorými sa 

priamo nemusel stretnúť 

Dvojrozmerné pole 5 Charakteristika údajovej štruktúry. 

Deklarácia a sprístupnenie položiek 

dvojrozmerného poľa. 

Ladenie programu. 

 vedel pracovať s dvojrozmerným 

poľom (napr. do dvojrozmerného 

poľa kódovať vlastné obrázky ako 

čísla farieb v štvorcovej sieti, alebo 

zapísal si vlastný rozvrh do tabuľky, 

pamätal si hrací plán pre stolové hry  

piškvorky, lodičky, pexeso, ...) 

Údajový typ string 4 Charakteristika údajového typu. 

Deklarácia. 

Prístup k premennej typu string. 

Procedúry a funkcie definované  

pre string. 

Ladenie programu. 

 vedel používať procedúry a funkcie, 

na prácu s reťazcami v 

programovacom jazyku, ktorý sa 

učia (napr. dĺžka reťazca, hľadanie 

pozície znaku alebo podreťazca, 

vrátenie podreťazca, zmena hodnoty 

na zadanej pozícii, vloženie a 

vymazanie podreťazca alebo práca  

s poľom ako s reťazcom znakov). 

 vedel používať funkcie a procedúry 

na prevody medzi reťazcami 

a číslami 

Údajový typ záznam 3 Charakteristika údajového typu. 

Deklarácia. 

Prístup k položkám typu záznam. 

Ladenie programu. 

 vedel pracovať so záznamom a  

s lineárnou štruktúrou záznamov 

(napr. súradnice, smer, farba a popis 

nejakého útvaru) 

Údajový typ množina 2 Charakteristika údajového typu. 

Deklarácia. 

Načítanie a výpis množiny. 

 použil údajový typ množina  

pri písaní programov 

Údajový typ súbor 7 Charakteristika údajového typu. 

Deklarácia. 

Typy súborov. 

Procedúry a funkcie pre prácu 

 so súbormi. 

Ladenie programu. 

 pracoval s textovým súborom - čítať 

zo súboru, zapisovať do súboru, 

pridávať do súboru 

 navrhol efektívny a ľahko čitateľný 

formát zápisu, pracoval s viacerými 

súbormi naraz (napr .z jedného 

súboru vytvoril kópiu tak, aby  

v kópii boli očíslované riadky;  

v textovom súbore zadané slovo 

nahraďte zadaným textom) 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Procedúry a funkcie 3 Význam podprogramov. 

Syntax, umiestnenie, volanie. 

Parametre. 

Ladenie programu. 

 vedel rozdeliť problém na menšie 

problémy 

 vedel definovať vlastné procedúry a 

funkcie bez parametrov aj  

s parametrami (volanie hodnotou a 

odkazom), správne používať lokálne 

a globálne premenné 

Prevody medzi 

číselnými sústavami. 

3 Algoritmy prevodu medzi číselnými 

sústavami. 

Ladenie programu. 

 definoval číselnú sústavu 

 klasifikoval číselné sústavy 

 pochopil algoritmus prevodu medzi 

číselnými sústavami  

 zostavil program na prevod medzi 

číselnými sústavami 

Procedúry 3 Syntax a operačný účinok. 

Ladenie programu. 

 aplikoval procedúry pri tvorbe 

grafického výstupu 

Časovač 4 Rýchlosť tikania. 

Zastavenie a spustenie časovača. 

 použil a nastavil vlastnosti časovača 

Práca s myšou 3 Pohyb myši nad grafickou plochou. 

Parameter Shift a jeho hodnoty. 

Stlačenie tlačidlá myši. 

Ladenie programu. 

 vedel  napísať podprogram  

na obsluhu udalosti (kliknutie  

na tlačidlo, vytvorenie formuláru, 

pri pohybe myši, pri stlačení tlačidla 

myši) 

 

Znakové reťazce 3 Dĺžka reťazca. 

Funkcia UpCase, SetLenght, Copy, 

Pos. 

Ladenie programu. 

 

 

 aplikoval procedúry a funkcie  

pri tvorbe programu 

 oboznámil sa s funkciami, ktoré 

obsahuje pomocník 

Polia 5 Práca s poliami. 

Pole ako parameter procedúry. 

Ladenie programu. 

 vedel pracovať s údajovou 

štruktúrou pole 

 odladil program v ktorom použije  

pole ako parameter procedúry  

Textová plocha 3 Komponent textová plocha. 

Načítanie súboru do textovej plochy. 

Uloženie zmien do súboru. 

Pridávanie a vymazávanie riadkov. 

 použil výpis do textovej plochy 

 pridával a odstraňoval riadky 

v textovej ploche 

Funkcie 3 Syntax funkcie. 

Volanie funkcie. 

 odladil program v ktorom aplikoval 

funkcie 

Reálna aritmetika 3 Vlastnosti reálnych čísel. 

Grafy funkcií sinus a cosinus. 

Kreslenie N-uholníkov. 

Grafický komponent posúvač. 

Ladenie programu. 

 rozpoznal a odstránil syntaktické 

chyby, identifikovať miesta 

programu, v ktorých môže dôjsť  

k chybám počas behu programu 

a vedel  ich opraviť. 

 vedel zvoliť vhodnú testovaciu 

postupnosť údajov pri ladení 

programu 

 dodržiaval zásady čitateľného 

zápisu algoritmu, 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Princípy fungovania IKT 7 hodín 

Princípy fungovania 

IKT 

7 Štruktúra  počítača von 

Neumannovského typu. 

Procesory a ich parametre. 

Pamäte, delenie, kapacity 

Prídavné zariadenia vstupné. 

Prídavné zariadenia výstupné. 

Princíp práce počítača 

Rozdelenie operačných systémov. 

Úloha operačného systému 

Diskové manažery. 

Informácie o systéme, zariadeniach, 

priečinkoch a súboroch.  

Kopírovanie a presun objektov 

pomocou myši a príkazov. 

Hľadanie objektov. 

Typy softvéru. Operačné systémy. 

Programovacie prostredia. 

Aplikácie. 

Súbor. 

Typy súborov. 

Atribúty súborov. 

Adresár. 

 popísal činnosť jednotlivých súčastí 

počítača von Neumannovho typu, 

proces spracovania inštrukcie 
procesorom 

 vysvetlil význam vybraných 

parametrov procesora – taktovacia 

frekvencia, veľkosť registrov, šírka 

zberníc, počet jadier, veľkosť 

vyrovnávacej pamäte  

 popísal postup pri zápise a čítaní z 

operačnej pamäte, porovnať základné 

parametre používaných druhov 

pamätí a popísať ich  

 charakterizoval rôzne typy vstupno-

výstupných zariadení a vysvetliť 

princíp komunikácie procesora s nimi  

 demonštroval a vysvetlil získavanie 

informácií o samotnom operačnom 

systéme, o počítačovej sieti, o 

zariadeniach, o priečinkoch a 

súboroch. 

Komunikácia prostredníctvom IKT 8 hodín 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 

8 Webové stránky. 

Kaskádové štýly. 

Správa siete internet. 

Históriu internetu a počítačových 

sietí. 

Architektúra siete. 

Topológia siete. 

Hardvér siete.  

Komunikačné  protokoly. 

IP adresa. 

Doménové meno. 

Parametre výberu ISP.  

Internetové služby Služba www. 

Web 2.0 

Sociálne siete.  

Interaktívna komunikácia. 

Neinteraktívna  komunikácia. 

Štruktúra e-mailovej správy.  

Pravidla netikety.  

Etický kódex používateľa počítača 

Typy vyhľadávacích nástrojov. 

Vyhľadávacie dopyty. 

Špecializované vyhľadávanie. 

 

 

 

 

 

 uviedol výhody a nevýhody použitia 

počítačových sietí a uviedol príklady 

ich využitia v reálnom svete.  

 charakterizoval výhody a nevýhody 

použitia jednotlivých druhov 

komunikačných médií 

 vysvetlil princíp paketovej 

komunikácie a spôsob doručovania 

paketov do cieľovej siete 

prostredníctvom medzistaníc 

(smerovačov). 

 popísal spôsob jednoznačnej 

adresácie počítačov a sietí v Internete 

pomocou IP adries  

 charakterizovať komunikáciu  

bez spojenia a so spojením, popísal 

ich výhody a nevýhody a uviedol 

príklady vhodného použitia.  

 vymedzil pojem aplikačný protokol 

Internetu 

 uviedol spôsoby ochrany  

proti zneužitiu údajov, prieniku  

do systému, neoprávnenému prístupu 

k osobným údajom, ochrany 

dôvernosti dát  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie okolo nás 12 hodín 

Informácie okolo nás 

 

12 Prezentačný softvér 

Textový editor 

Tabuľkový procesor 

Digitalizácia zvuku. 

Formáty. 

Aplikácie na nahrávanie, spracovanie, 

konverzie, prehrávanie 

Aplikácie na spracovanie animácií. 

Digitalizácia videa. 

Video formáty. 

Aplikácie na spracovanie videa 

Grafické formáty. 

Aplikácie na spracovanie vektorovej 

grafiky. 

Stlpce. 

Sekcia. 

Štýl. 

Šablóna. 

Tabuľka. 

Vzorce. 

Vytvorenie grafu. 

Formát grafu. 

Editor rovníc. 

Vkladanie vzorcov. 

Tvorba a formát  registra a obsahu. 

Označovanie položiek registra a 

obsahu.  

Komentáre. 

Hlavička a päta. 

Prvky zobrazenia. 

Spôsoby zápisu, vymazávania a 

editácie údajov do buniek. 

Čísla. Text. Dátum. 

Vzorec. 

Absolútna adresa. Relatívna adresa.  

Funkcie. 

Štandardné formáty tabuľky. 

Formát písma, zarovnanie, 

orámovanie a výplň. 

Podmienené formátovania 

Vytvorenie štýlu.  

  

 vysvetlil proces digitalizácie zvuku 

(vzorkovanie, kvantovanie); ako 

parametre ovplyvňujú kvalitu a 

veľkosť záznamu (rozlíšenie vzorky 

– bitová hĺbka, bitový tok).  

 pochopil proces digitalizácie 

obrázku 

 vysvetlil proces digitalizácie textu 

 vyriešil podľa zadania praktický 

problém, pozostávajúci z viacerých 

krokov použitím rôznych aplikácii:  

 vyhľadávania údajov (aj na webe) aj 

s použitím logických operácií,  

 zadávania informácii, editovania a 
výpočtu nových hodnôt (použitie 

funkcií, absolútnych, relatívnych a 

zmiešaných adries), triedenie, 

formátovania, podmieneného 

formátovania vytvorenia grafu; v 

tabuľkovom kalkulátore,  

 vytvorenia, úpravy rastrového 

obrázku,  

 úpravy, vytvorenia zvukovej 

nahrávky vo vhodnom formáte (wav, 

mp3).  

 vytvorenia prezentácie - editor www 

stránok (nepožaduje sa znalosť html; 

študenti by mali len vedieť upraviť 

zdrojový kód vytvorený v editore, 

rozumieť princípu), prezentačný 

softvér  

 vytvorenia krátkej animácie 

Informačná spoločnosť 5 hodín 

Informačná spoločnosť 

 

5 Administratíva. 

Elektronická kancelária. 

Šport, umenie, zábava, virtuálna 

realita, e-spoločnosť. 

E-learning. Dištančné vzdelávanie. 

Upgrade. 

Registrácia softvéru. 

Elektronická dokumentácia. 

Informačná spoločnosť. 

Počítačové vírusy. 

Autorský zákon. Licencia. 

Typy softvéru z hľadiska právnej 

ochrany. 

 charakterizoval prácu jednotlivých 

pracovníkov v softvérovej firme.  

 uviedol príklady nevyhnutnej 

potreby informačných technológií  

v rozvoji vedy, ekonomiky, 

vzdelávaní  

 charakterizoval jednotlivé typy 

softvéru z hľadiska právnej ochrany 

(freeware, shareware, ...) a rozumel 

ako sa dajú používať 

 zdôvodnil potrebu ochrany údajov a 

vysvetlil, aké sú jej spôsoby a 

prostriedky 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 7 hodín 

Postupy, riešenie 

problémov, algoritmické 

myslenie 

7 Lexikálne jednotky. 

Organizácia programu. 

Deklarácia premenných a konštánt. 

Rozdelenie údajových typov. 

Množina hodnôt. 

Operácie a funkcie. 

Príkaz vstupu. 

Príkaz výstupu. 

Príkaz priradenia. 

Operačný účinok. 

Úplný podmienený príkaz. 

Neúplný podmienený príkaz. 

Viacnásobné vetvenie. 

Cykly. 

Charakteristika údajovej štruktúry. 

Deklarácia a sprístupnenie položiek 

poľa. 

Vytvorenie poľa. 

Náhodne hodnoty. 

Výpis prvkov poľa. 

Minimum a maximum. 

Súčet a priemer prvkov poľa.  

Párne a neparne prvky poľa. 

Lineárne vyhľadávanie. 

Binárne vyhľadávanie 

Triedenie výberom. 

Triedenie vkladaním. 

Triedenie postupnou výmenou 

Deklarácia a sprístupnenie položiek 

dvojrozmerného poľa 

Prístup k premennej typu string. 

Procedúry a funkcie definované pre 

string. 

Prístup k položkám typu záznam 

Typy súborov. 

Procedúry a funkcie pre prácu 

 so súbormi. 

Algoritmy prevodu medzi číselnými 

sústavami. 

Význam podprogramov. 

Syntax, umiestnenie, volanie. 

Parametre. 

 vedel vytvoriť algoritmus  

na riešenie zadaného problému a 

vedel ho zapísať do programovacieho 

jazyka, hľadal a opravoval chyby  

v algoritme a programe 

 vedel rozdeliť problém na menšie 

podproblémy  

 rozumel hotovým algoritmom 

zapísaným neformálnym jazykom 

(napr. grafický zápis, prirodzený 

jazyk, jazyk blízky formálnemu 

jazyku, iný (podobný) programovací 

jazyk ako sa učili; vedel sa 

zorientovať aj v neštandardných 

popisoch algoritmov, s ktorými sa 

priamo nemusel stretnúť.  

 požadovaným spôsobom 

modifikoval hotové programy, určil 

vlastnosti vstupov, výstupov a 

vzťahy medzi nimi, vedel ich 

testovať  

 riešil úlohy pomocou obmedzenej 

sady príkazov, premenných, typov a 

operácií  

 vedel kriticky zhodnotiť efektívnosť 

riešenia problému (neformálne 

skúmať zložitosť – napr. ktoré 

riešenie potrebuje viac času, 

pamäte...), porovnal rôzne riešenia 

podľa zadaných kritérií, (počet 

opakovaní, počet volaní, počet 

porovnaní, využitia pamäte).  

 rozpoznal a odstránil syntaktické 

chyby, identifikoval miesta 

programu, v ktorých môže dôjsť  

k chybám počas behu programu a 

vedieť ich opraviť 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

831 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Matematika- zostavovanie algoritmov z oblasti matematiky, definovanie konštanty a premennej, 

operátory, vyhodnocovanie výrazov, množiny hodnôt, operácie a funkcie 

Fyzika- zostavovanie algoritmov z oblasti fyziky 

Chémia- zostavovanie algoritmov z oblasti chémie 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 

 

 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov 
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ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : CVIČENIA Z PROGRAMOVANIA 

12/13 

1 hodina týždenne, 

spolu 30 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci 

Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie 29 hodín 

Programovací jazyk C 1 Charakteristika programovacieho 

jazyka C. 

Etapy spracovania programu. 

Editor, preprocesor, compiler, 

linker, debugger. 

Vývojové prostredie. 

 charakterizoval programovací jazyk 

C, jeho vývoj a použitie 

 porozumel mechanizmu 

spracovania programov 

 zoznámil sa s vývojovým 

prostredím 

Základné pojmy 1 Zdrojový súbor. 

Hlavičkový súbor. 

Hlavička súboru. 

Identifikátor. 

Komentár. 

 definoval zdrojové a hlavičkové 

súbory, biele znaky, ASCII tabuľka 

  popísal význam a pravidlá tvorby 

identifikátorov 

  vysvetlil dôležitosť používania 

komentárov 

Údajové typy 1 Údajové typy. 

Int. 

Float. 

Char. 

 poznal jednoduché údajové typy 

 porozumel tomu, že pre počítač sú 

čísla a text rôzne typy údajov  

 spoznal základné matematické 

operácie, typy údajov, konverziu 

typov 

Premenné 1  
Premenná. 

Konštanta – celočíselná, reálna, 

znaková, reťazcová.  

Príkaz priradenia. 

 porozumel pojmu premenná a jej 

použitiu v programovacom jazyku 

 naučil sa priradiť hodnotu  

do premennej a použiť hodnotu 

premennej 

 demonštroval rozdiel medzi 

konštantou a premennou 

 na konkrétnych príkladoch  

 vedel definovať konštanty 

a deklarovať premenné 

 vysvetlil operačný účinok 

deklarácie premenné 

Konštanty 1 

Operátory a výrazy 1  

Syntax výrazu. 

Klasifikácia operátorov. 

Priorita vyhodnocovania výrazov. 

 klasifikoval operátory na unárne, 

binárne, špeciálne, priraďovacie 

  poznal prioritu vyhodnocovania 

výrazov 

Terminálový vstup 

a výstup 

2 Syntax formátovaného príkazu vstupu 

a výstupu.  

Riadiaci reťazec formátu. 

 

 popísal význam hlavičkového 

súboru stdio.h 

 vedel zapísať príkaz vstupu 

a výstupu a porozumel parametrom 

príkazov 

 charakterizoval vykonanie príkazu 

vstupu a výstupu 

 nastavil požadovaný formát výstupu 

 vytvoril a odladil program, 

v ktorom aplikuje nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

Riadiace štruktúry 1 Boolovské výrazy. 

 

 dodržiaval pravidlá prehľadného 

písania programov 

 pochopil vyhodnotenie operátora 

čiarky, podmienený výraz 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Podmienené príkazy 2 Klasifikácia príkazov. 

Syntax a vykonanie príkazov. 

 poznal syntax príkazov, vysvetlil 

operačný účinok 

 klasifikoval podmienené príkazy 

 používal podmienený príkaz  

pre rozhodovanie v rôznych 

situáciách  

 vytvoril a odladil program, 

v ktorom aplikoval  nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

 

Cykly 2 Klasifikácia príkazov.  

Syntax a vykonanie príkazov. 

Break. 

Continue. 

Return. 

 klasifikoval cykly 

 poznal syntax príkazov, vysvetlil 

operačný účinok 

 aplikoval tieto príkazy pri riešení 

úloh 

 rozpoznával opakujúce sa vzory 

v probléme, zovšeobecňoval 

a zapisoval riešenie pomocou 

cyklov 

  vytvoril a odladil program, 

v ktorom aplikoval  nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

 

Reťazce 3 Základné informácie a definovanie 

reťazca. 

Čítanie reťazca z klávesnice. 

Výstup reťazca na obrazovku. 

Prístup k jednotlivým znakom reťazca. 

Funkcie pre prácu s reťazcami. 

Riadkovo orientovaný vstup a výstup 

z klávesnice a zo súboru. 

Riadiaci reťazec formátu pre tlač. 

 

 

 oboznámil sa s definíciou reťazca 

 poznal a aplikovať štandardné 

funkcie pre prácu s reťazcom: dĺžka 

reťazca, kopírovanie reťazca, 

spojenie, porovnanie, nájdenie 

znaku v reťazci, prevody reťazcov 

na čísla 

 využíval riadkovo orientovaný 

vstup a výstup z a do súboru, 

z klávesnice a na obrazovku  

 vytvoril a odladil program, 

v ktorom aplikoval  nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti  

 

Práca so súborom 3 Otvorenie súboru pre čítanie, zápis. 

Operácie s otvoreným súborom. 

Ukončenie práce so súborom. 

Testovanie konca riadku a súboru. 

Testovanie správnosti otvorenia 

a ukončenia súboru. 

 vedel otvoriť súbor pre čítanie 

a zápis 

 poznal základné operácie 

s otvoreným súborom 

 testoval koniec riadku a súboru 

 vytvoril a odladil program, 

v ktorom aplikoval  nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

Typová konverzia 1 Implicitná typová konverzia. 

Explicitná typová konverzia. 

 klasifikoval implicitnú a explicitnú 

typovú konverziu 

 oboznámil sa s makrami 

s parametrami a bez parametrov 

 vkladal súbory pomocou príkazu 

include 

 poznal možnosti podmieneného 

prekladu 

 vytvoril a odladil program, 

v ktorom aplikoval  nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

 

Preprocesor jazyka C 2 Makra bez parametrov. 

Makra s parametrami. 

Vkladanie súborov. 

Oddelený preklad súborov. 

Podmienený preklad súborov. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 

Práca s pamäťou 1 Statické a dynamické priradenie 

pamäti. 

 

 poznal statické a dynamické 

priradenie pamäti 

 vedel definovať funkciu procedúry 

a údajový typ void 

 oboznámil sa s rekurzívnymi 

funkciami 

 urobil konverziu návratovej hodnoty 

funkcie 

 určil oblasť platnosti identifikátorov  

 aplikoval oddelené preklady 

súborov 

Funkcie 2 Syntax a význam funkcie. 

Procedúry a údajový typ void. 

Oblasť platnosti identifikátorov. 

Pamäťové triedy. 

Ukazovatele 1 Základy práce s ukazovateľmi. 

Ukazovatele a funkcie. 

Ukazovateľová aritmetika. 

Dynamické prideľovanie 

a uvoľňovanie pamäti. 

Ukazovateľ ako skutočný parameter.   

 

 

 poznal základy práce 

s ukazovateľmi: definícia, práca 

s adresovými operátormi, priradenie 

hodnoty, konverzia 

 oboznámil sa s volaním odkazom, 

a ukazovateľom na typ void 

 previedol operácie s ukazovateľmi: 

porovnávanie, odčítanie, súčet 

ukazovateľa a celého čísla, 

odčítanie celého čísla od 

ukazovateľa 

 vedel prideliť a uvoľniť pamäť 

 dodržiaval zásady čitateľného 

zápisu algoritmu, 

  vedel zvoliť vhodnú testovaciu 

postupnosť pri ladení programu 

 vytvoril a odladil program, 

v ktorom aplikoval  nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti 

Ukazovatele a funkcie 1 

Ukazovateľová 

aritmetika 

1 

Dynamické 

prideľovanie 

a navracanie pamätí 

1 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Matematika- zostavovanie algoritmov z oblasti matematiky, definovanie konštanty a premennej, 

operátory, vyhodnocovanie výrazov, množiny hodnôt, operácie a funkcie 

Fyzika- zostavovanie algoritmov z oblasti fyziky 

Chémia- zostavovanie algoritmov z oblasti chémie 

 

 

 

 

 

Metódy hodnotenia     Prostriedky hodnotenia 

Ústne frontálne skúšanie    Ústne odpovede 

Ústne  skúšanie     Demonštrácia poznatkov na PC 

Písomné skúšanie      Písomná práca 

Písomné skúšanie     Neštandardizovaný didaktický test 

Ústne skúšanie     Prezentácia projektov 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

 

 

Kritériá pre malý didaktický test a pre malé písomné práce 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú 

v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 

testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov 
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Názov predmetu PROJEKTY A PREZENTÁCIE 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

 Predmet projekty a prezentácie nadväzuje na predmet slovenský jazyk a literatúra, 

informatika, a v závislosti od obsahu projektu na všetky ostatné vyučovacie predmety. Žiaci sa 

oboznamujú so spôsobom tvorby projektu a súčasne sa pripravujú na záverečné vystúpenie, t. j. 

na jeho obhajobu. Cieľom predmetu  projekty a prezentácie je prepojenie teórie a praxe. Vo 

výbere a štruktúre učiva v predmete projekty a prezentácie sa výrazne prejavuje zreteľ  

na rozvoj získavania, selekcie a spracovania informácií, vyjadrovania žiakov s ustavičným 

dôrazom na diferenciáciu jazykových prostriedkov vzhľadom na konkrétnu komunikačnú 

situáciu. Používaním vhodných jazykových, kompozičných a kinetických štýlov sa vytvára 

základ pre rozvoj kultúrneho a kultivovaného jazykového prejavu, adekvátneho jeho funkcii 

i komunikačnej situácii.  

Predmet projekty a prezentácie sa  skladá z týchto hlavných častí: 

 vyhľadávanie informácií, 

 spracúvanie informácií,  

 citácie a parafrázy, 

 uvádzanie literatúry podľa normy, 

 prílohy, 

 rozvoj vyjadrovacích zručností, 

 nácvik obhajoby  projektov, 

 hodnotenie  projektov 

 formálne náležitosti práce, 

 vkladanie obrázkov, fotografií, tabuliek, grafov. 

Predmet projekty a prezentácie v študijnom odbore 7902 5 gymnázium sa svojím obsahom 

zameriava na aplikáciu poznatkov nadobudnutých na ostatných vyučovacích predmetoch,  

rozširuje a prehlbuje ich. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (tém). 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania projekty a prezentácie majú stimulovať rozvoj 

poznávacích schopností žiakov, rozvoj ich logicko-myšlienkových a tvorivých komunikatívnych 

činností v písanej i hovorenej forme. Uprednostňujú sa metódy samostatného racionálneho štúdia 

učebnicovej a doplnkovej literatúry (slovníky, encyklopédie), dialogické metódy (rozhovor, 

diskusia), názorno-demonštračné metódy (predvádzanie), praktické nácvikové metódy (nácvik, 

cvičenie, tréning), ako aj produkčné metódy podporujúce tvorivosť a samostatnosť ako základ 

pre všetky učebné predmety. Uplatňujú sa také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako 

aktívny subjekt v procese výučby má možnosť diskutovať, spolupracovať a spolurozhodovať. 

Učiteľ má zasa povinnosť motivovať, povzbudzovať k tvorivosti a viesť žiaka k čo najlepším 

výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci 

študijného odboru. Výučba bude prebiehať v počítačovej učebni. 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom 

výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho 

programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Predmet Projekty a prezentácie vychádza z prierezovej témy Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 
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V rámci predmetu projekty a prezentácie je, okrem iného, aj snaha podporovať a rozvíjať 

ideové, etické a estetické cítenie žiakov, a to najmä: 

 rozvíjať základné myšlienkové postupy žiakov, ich pamäť a schopnosť 

sústredenia, 

 podporovať osvojovanie všeobecných princípov a algoritmov riešenia 

problémov, javov a situácií, ako aj bežných zručností pre prácu s informáciami,   

 rozvíjať aktívny a tvorivý prístup žiakov k riešeniu problémov a hľadaniu 

progresívnych riešení,  

 podporovať flexibilitu, adaptabilitu a kreativitu žiakov,    

 rozvíjať cieľavedomý prístup žiakov k tímovej a samostatnej práci,  

 vytvárať zodpovedný prístup žiakov k plneniu svojich povinností 

a rešpektovaniu stanovených pravidiel,  

 rozvíjať zručnosti potrebné k rokovaniu, diskusii, kompromisu, obhajobe 

svojho stanoviska a k akceptovaniu stanovísk druhých,  

 vytvárať primerané sebavedomie a inšpiráciu žiakov,    

 rozvíjať slobodné, kritické a nezávislé myslenie žiakov, ich úsudok 

a rozhodovanie,   

 viesť žiakov k emocionálnemu a estetickému vnímaniu, 

 rozvíjať kreativitu, nadanie, špecifické schopnosti a predstavivosti,     

 vytvárať zodpovedné a slušné správanie žiakov v súlade s morálnymi zásadami 

a zásadami spoločenského správania sa, 

 prehlbovať osobnostnú, národnostnú a občiansku identitu žiakov, ich 

pripravenosť chrániť vlastnú identitu a rešpektovať identitu druhých. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Všeobecné ciele predmetu projekty a prezentácie: 
 

 využívať vo všetkých svojich prejavoch logicko-myšlienkové činnosti, ako sú 

analýza, syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, indukcia, dedukcia 

atď., 

 aplikovať poznatky a zručnosti nadobudnuté pri vyučovaní slovenského jazyka 

a literatúry, informatiky a ostatných učebných predmetov v predmete projekty a 

prezentácie a naopak (napr. spracovanie informácií vo forme tabuliek, grafov, 

citácie, parafrázy atď.), 

 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať 

a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu 

všeobecného alebo odborného charakteru, obhajovať svoj názor, 

 uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä 

odborného charakteru, 

 identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia, 

 vytvárať kultúrne a kultivované prejavy, ktoré budú v súlade s jazykovou normou, 

s funkciou prejavu, s komunikačnou situáciou, a to v hovorenej i písomnej forme, 

 chápať význam jazykovej kultúry a funkcií spisovného jazyka, snažiť sa spisovne 

vyjadrovať v situáciách, ktoré si to vyžadujú, byť si vedomý toho, že jazyk sa 

dynamicky rozvíja, 

 prakticky využívať počítač v oblasti moderných informačných technológií, 

 získať a osvojiť si základné praktické činnosti s prezentačným softvérom. 
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Špecifické ciele predmetu projekty a prezentácie: 
 

Ciele tematického celku „Vyhľadávanie informácií”: 
 

 vyhľadať informáciu o tom istom predmete (osobnosť, udalosť, miesto...) 

v troch rôznych knihách, 

 vyhľadať informácie o osobnosti na základe menného a vecného registra, 

 vysvetliť význam poznámok pod čiarou, 

 porovnať vyhľadávanie informácií v knihách, časopisoch a v zborníkoch, 

 vyhľadať informáciu uvedenú v poznámke pod čiarou v pôvodnom zdroji, 

 vymenovať aspoň 3 internetové vyhľadávače, 

 vyhľadať informáciu o tej istej osobnosti na základe troch rôznych kľúčových 

slov, 

 porovnať získanú informáciu z troch rôznych zdrojov, 

 vyhľadať informáciu o tej istej udalosti na základe troch rôznych kľúčových 

slov, 

 posúdiť relevantnosť získanej informácie, 

 uviesť výhody a nevýhody internetových zdrojov, 

 vyhodnotiť, zostručniť, spracovať a uložiť získanú informáciu, 

 vyhľadať informácie k svojej téme projektu, 

 urobiť selekciu získaných informácií, 

 spoznať spôsob vyhľadávania informácií v knižnici. 
 

Ciele tematického celku „Spracúvanie informácií” : 
 

 uviesť rámcové časti práce, 

 vysvetliť význam úvodu práce,  

 porovnať rôzne úvody v závislosti od témy projektu, 

 zoštylizovať cieľ svojho  projektu, 

 vymenovať a charakterizovať jednotlivé metódy výskumu, 

 špecifikovať obsah teoretickej časti práce, 

 špecifikovať obsah praktickej časti práce, 

 vytvoriť a naformátovať tabuľku v prostredí MS Excel a MS Word, 

 zhodnotiť použitie jednotlivých typov grafov pre rôzne zdrojové údaje, 

 zostrojiť graf pre funkčnú závislosť x – y, 

 zostrojiť výsečový diagram pre percentuálne vyhodnotenie javu (udalosti), 

 zostrojiť stĺpcový graf pre určenie početnosti istej udalosti (javu), 

 zostrojiť spojnicový graf pre znázornenie časovej zmeny, 

 uviesť rozdiel medzi citátom a parafrázou, 

 vysvetliť príčiny citovania a parafrázovania, 

 vypísať citát s uvedením potrebných údajov v zátvorke, 

 parafrázovať ľubovoľného autora s uvedením potrebných údajov v tabuľke, 

 uviesť spoločné a odlišné znaky úvodu a záveru, 

 posúdiť dôležitosť záveru, 

 uviesť poznámky pod čiarou, 

 vysvetliť význam poznámok pod čiarou, 

 vysvetliť spôsob zápisu odbornej monografie, zborníka, časopisu 

a internetového zdroja v zozname bibliografických odkazov, 

 vytvoriť konkrétny zoznam bibliografických odkazov, 

 uviesť druhy príloh, 

 uviesť spôsob označovania, číslovania a umiestnenia prílohy v práci, 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

839 

 vytvoriť konkrétnu prílohu, 

 vymenovať 3 elektronické médiá určené na zálohovanie súborov, 

 vysvetliť rozdiel medzi interným a externým pevným diskom, 

 uložiť súbor na USB kľúč, 

 spoznať aplikáciu Nero na napaľovanie CD a DVD médií, 

 napáliť súbor na CD, resp. DVD nosič pomocou programu Nero, 

 vymenovať aspoň dva antivírusové programy, 

 overiť, či súbor na elektronickom médiu nie je napadnutý počítačovým 

vírusom, 

 demonštrovať prepojenie počítača s reproduktorom a s dataprojektorom, 

 vložiť do prezentácie tabuľku, graf, obrázok, zvukový záznam, videozáznam, 

 uviesť výhody a nevýhody počítačovej prezentácie. 
  

Ciele tematického celku „Prezentácia výsledkov práce” : 
 

 vymenovať zložky, ktoré musí obsahovať obhajoba práce, 

 vymenovať intonačné prostriedky, 

 vysvetliť význam intonácie v reči a dokázať ho na konkrétnych príkladoch, 

 ukázať, ako možno nevhodnými, resp. prehnanými neverbálnymi prejavmi 

pokaziť dojem z rečníckeho prejavu, 

 vytvoriť texty, pri ktorých bude vhodné použitie odlišných neverbálnych 

prejavov (rozdielna funkcia textu, odlišná komunikačná situácia), 

 uviesť, ktoré neverbálne prejavy môžeme používať pri prezentácii typu 

Obhajoba ročníkových projektov, 

 aplikovať poznatky o intonačných zložkách reči a neverbálnej komunikácii pri 

nácviku obhajoby, 

 individuálne i spoločne so spolužiakmi zhodnotiť najlepšie ročníkové projekty, 

 spoločne so spolužiakmi určiť dôvody úspechu víťazných projektov, 

 spoločne so spolužiakmi vymenovať nedostatky, ktoré sa objavili pri ústnej 

prezentácii výsledkov ročníkových projektov. 

 

 

. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 
 Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií 
žiaka. V predmete projekty a prezentácie sa budú rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 
komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti, interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti, 
spôsobilosti tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie. Preto je, okrem 
iného, dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 
upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov aj riešenie úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 
z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 

 Vo vyučovacom predmete projekty a prezentácie sa využijú pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

 Komunikatívne a sociálno-interakčné: 
 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,  

 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 

 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 
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 vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom  
na druh oznámenia a širší okruh užívateľov, 

 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 

 orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 
v osobnom živote a v povolaní, 
 

 

 Interpersonálne a intrapersonálne: 
 

 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré 
smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 

 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje, 

 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie 
druhých. 

 

Spôsobilosť tvorivo riešiť problémy: 
 

 získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 
k objasneniu neznámych oblastí problému, 

 zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, 
vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie, 

 vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 
 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 
 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné, špecifické), ktoré sú 
vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie, 

 graficky znázorniť reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha  
pri kvantitatívnom riešení úlohy, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 
k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 
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Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní predmetu projekty a prezentácie využívať nasledovné metódy a formy 

vyučovania: 
 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Vyhľadávanie 

informácií 

Všeobecno-didaktické 

 informačno-receptívna, 

 reproduktívna, 

 problémový výklad, 

 heuristická. 

Konkretizácia všeobecno-didaktických 

 vysvetľovanie, 

 riadený rozhovor, 

 problémové metódy, 

 simulačná metóda. 

Hromadné vyučovanie 

 

Frontálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Individuálna práca žiakov 

 

Klasická 45-minútová 

hodina v triede alebo 

v modernej počítačovej 

učebni 

Spracúvanie 

informácií 

Všeobecno-didaktické 

 informačno-receptívna, 

 reproduktívna 

 heuristická. 

Konkretizácia všeobecno-didaktických 

 vysvetľovanie, 

 riadený rozhovor, 

 problémové metódy, 

 brainstorming, 

Hromadné vyučovanie 

 

Frontálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Individuálna práca žiakov 

 

Klasická 45-minútová 

hodina v triede alebo 

v modernej počítačovej 

učebni 

Prezentácia 

výsledkov práce 

Všeobecno-didaktické 

 reproduktívna, 

 problémový výklad, 

 heuristická. 

Konkretizácia všeobecno-didaktických 

 vysvetľovanie, 

 riadený rozhovor, 

 diskusia, 

 brainstorming, 

 simulačná metóda, 

 praktická metóda. 

Hromadné vyučovanie 

 

Frontálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Individuálna práca žiakov  

 

Klasická 45-minútová 

hodina v triede 

Multimediálna 

prezentácia 

Všeobecno-didaktické 

 informačno-receptívna, 

 reproduktívna, 

 problémový výklad, 

Konkretizácia všeobecno-didaktických 

 vysvetľovanie, 

 riadený rozhovor, 

 diskusia, 

 brainstorming, 

 simulačná metóda, 

 praktická metóda. 

Hromadné vyučovanie 

 

Frontálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Individuálna práca žiakov  

 

Klasická 45-minútová 

hodina v triede alebo 

v modernej počítačovej 

učebni 
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1 Učebné zdroje 
 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia sa žiakov sa budú využívať nasledovné 

učebné zdroje: 

 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

Vyhľadávanie 

informácií 
ŠNAJDER, Ľubomír – KIREŠ, 

Marián: Informatika pre stredné 

školy 

 

ROUBAL, Pavel: Informatika 

a výpočetní technika pro střední 

školy 

 

ANDRÝSKOVÁ, Jana: 

Microsoft Office 2007 

 

NEUGEBAUER, Tomáš: Nová 

pravidla písemné a elektronické 

komunikace 

 

KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať 

vysokoškolské a kvalifikačné 

práce 

tabuľa, 

dataprojektor, 

PC  

odborné 

časopisy 

internet, 

knižnica 

Spracúvanie 

informácií 

tabuľa, 

dataprojektor, 

PC 

odborné 

publikácie 

internet, 

knižnica 

Multimediálna 

prezentácia 

tabuľa, 

dataprojektor, 

PC 

odborné 

publikácie 

internet, 

knižnica, 

pracovné 

listy 

k predmetu 

informatika 

Prezentácia 

výsledkov práce 

tabuľa, 

dataprojektor, 

PC 

diktafón, 

Pravidlá 

slovenskej 

výslovnosti 

internet, 

knižnica 
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Medzipredmetové vzťahy 

 

Slovenský jazyk a literatúra – 1. – 4. ročník: 

 vyhľadávanie informácií v knihách, zborníkoch, časopisoch, 

 vytvorenie a vyhodnotenie dotazníka a ankety, 

 citácie, parafrázy, 

 zoznam bibliografických odkazov, 

 rozvoj vyjadrovacích a komunikatívnych zručností, 

 tvorba kultúrneho a kultivovaného prejavu v hovorenej i písomnej forme. 

 

Anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk – 1.  – 4. ročník: 

 resumé. 

 

Informatika – 1. – 3. ročník: 

 vyhľadávanie informácií, 

 spracovanie dát vo forme tabuliek a grafov, 

 archivácia a zálohovanie súborov na elektronických médiách, 

 prezentácia výsledkov práce – počítačové spracovanie. 

 

Umenie a kultúra – 1. – 2. ročník: 

 komunikácia. 

 

. 

Ostatné predmety – podľa výberu témy projektu. 
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Klasifikácia v predmete projekty a prezentácie 

 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete projekty a prezentácie sa v súlade s požiadavkami 

výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených v školskom 

vzdelávacom programe hodnotí: 

 vzťah k práci a k praktickým činnostiam, schopnosť spolupracovať pri riešení úloh, 
 osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce, 
 využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 
 aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent, 
 dodržiavanie stanovených termínov, prekonávanie prekážok v práci, 
 presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického  
 prejavu, kvalita výsledkov činnosti. 

  

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

 

Do hodnotenia vstupujú známky za  priebežné praktické úlohy, aktivitu na hodine,  písomný 

výstup vo forme  projektu a verejná obhajoba  projektu. 

Kritériá hodnotenia písomnej formy  projektu: 

 odborná úroveň projektu (max. 40 bodov)  

 grafická úroveň projektu (max. 20 bodov)  

 jazyková a štylistická stránka práce (max. 10 bodov)  

 celkový prínos a naplnenie cieľa práce (max 30 bodov)   

100 – 85 bodov                                       výborný (1) 

84 – 69 bodov chválitebný (2) 

68 – 53 bodov dobrý (3) 

52 – 34 bodov dostatočný (4) 

33 – 0 bodov nedostatočný (5) 

 

Kritériá hodnotenia verejnej obhajoby projektu: 

 prvý dojem a imidž (max 10 bodov) 

 verbálne prejavy (max 10 bodov) 

 neverbálne prejavy (max 10 bodov) 

 pomôcky (max 10 bodov) 

40 – 36 bodov výborný (1) 

35 – 30 bodov chválitebný (2) 

29 – 22 bodov dobrý (3) 

21 – 14 bodov dostatočný (4) 

13 – 0 bodov nedostatočný (5) 
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ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : PROJEKTY A PREZENTÁCIE 
1 hodina týždenne, 

spolu 30 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvodná hodina 1 Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci 

Vyhľadávanie informácií  2hodiny 

Výber témy projektu  

Vyhľadávanie 

informácií 

1 Vyhľadávanie informácii. 

Etapy tvorby projektu. 

 vytvoril dvojicu na spoluprácu  

na projekte 

 vybral  tému z oblasti informatiky 

vhodnej na prezentovanie na  dni 

otvorených dverí 

 vyhľadal informácie o predmete 

témy v troch rôznych knihách 

 porovnal vyhľadávanie informácií 

v knihách, časopisoch 

a v zborníkoch 

 poznal a naplánoval etapy tvorby 

projektu 

Vyhľadávanie 

informácií 

1 Pravdivosť informácií. 

Analýza informácií. 

Spracovanie informácie. 

 porovnal získanú informáciu z troch 

rôznych zdrojov 

 posúdil relevantnosť získanej 

informácie 

 uviedol výhody a nevýhody 

internetových zdrojov 

 vyhodnotil, zostručnil, spracoval 

a uložil získanú informáciu 

 vyhľadal informácie k  téme  

projektu 

Spracovanie informácií 3 hodiny 

Tvorba projektu 2 Zásady tvorby prezentácie.  urobil selekciu získaných informácií 

 spracoval do projektu vyhľadané 

informácie k téme 

Nácvik obhajoby 

projektov 

1 Inotácia. 

Verbálna a neverbálna 

komunikácia. 

 určil spôsob, akým možno projekt 

spraviť zaujímavejším 

 využíval prvky intonácie 

a neverbálnej komunikácie  

pri ústnom prejave 

 v rámci obhajoby, podľa vhodnosti, 

komunikoval s publikom 

Prezentácia výsledkov práce 3 hodiny 

Prezentácia projektov 2 Komunikácia s publikom. 

 

 odprezentoval svoj projekt   
pred spolužiakmi 

 využíval prvky intonácie 

a neverbálnej komunikácie  

pri ústnom prejave 

Subjektívne a 

objektívne hodnotenie 

najlepších  projektov 

1 Hodnotenie projektov. 

Klady a zápory prezentácií. 

Odborná úroveň projektu.   

Grafická úroveň projektu.   

Jazyková a štylistická stránka. 

 individuálne i spoločne  

so spolužiakmi zhodnotil  projekty 

 spoločne so spolužiakmi vymenoval 

nedostatky, ktoré sa objavili  

pri ústnej prezentácii výsledkov 

ročníkových projektov 

 vybral najlepšie projekty na deň 

otvorených dverí 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spracovanie informácií 3hodiny 

Práca s grafickou 

informáciou 

3 Fotografické súťaže. 

Témy súťaži a ocenené fotografie. 

Spracovanie fotografie softvérom. 

Prezentácia a hodnotenie fotografií.  

 poznal fotografické súťaže Zelený 

objektív, Na brehu priezračnej 

Kysuce, AMFO, Fotoškola, 

Fotograf roku 

 zistil témy súťaží a oboznámil sa 

s víťaznými fotografiami 

v minulých ročníkoch  

 zapojil sa do dvoch súťaží – výber 

tém 

 upravil fotografie pomocou 

vhodných grafických programov 

 odoslal fotografie a prezentoval 

pred spolužiakmi 

 individuálne i spoločne  

so spolužiakmi zhodnotil najlepšie 

fotografie 

Vyhľadávanie informácií 2hodiny 

Výber témy projektu  

Vyhľadávanie 

informácií 

1 Pravdivosť informácií. 

Analýza informácií. 

Spracovanie informácie. 

Etapy tvorby projektu. 

 vybral témy na tvorbu prezentácií 

alebo videa do súťaže Dobré správy 

samosprávy 

 vyhľadal informácie o predmete 

témy v troch rôznych knihách 

 porovnal vyhľadávanie informácií 

v knihách, časopisoch 

a v zborníkoch 

 poznal a naplánoval etapy tvorby 

projektu 

Vyhľadávanie 

informácií – práca s PC 

1 Pravdivosť informácie. 

Spôsoby vyhľadávania informácií. 

 porovnal získanú informáciu z troch 

rôznych zdrojov 

 posúdil relevantnosť získanej 

informácie 

 uviedol výhody a nevýhody 

internetových zdrojov 

 vyhodnotil, zostručnil, spracoval 

a uložil získanú informáciu 

 vyhľadal informácie k  téme  

projektu 

Spracovanie informácií 3hodiny 

Tvorba projektu 3 Postup pri tvorbe prezentácie. 

Zásady tvorby prezentácie. 

 urobil selekciu získaných informácií 

 spracoval do projektu vyhľadané 

informácie k téme  

 získal a osvojiť si základné 

praktické činnosti s prezentačným 

softvérom 

 

Prezentácia výsledkov práce 3 hodiny 

Prezentácia projektov 2 Komunikácia s publikom.  odprezentoval  svoj projekt   
pred spolužiakmi 

 využívať prvky intonácie 

a neverbálnej komunikácie  

pri ústnom prejave 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Subjektívne a 

objektívne hodnotenie 

najlepších  projektov 

1 Hodnotenie projektov. 

Klady a zápory prezentácií. 

Odborná úroveň projektu.   

Grafická úroveň projektu.   

Jazyková a štylistická stránka. 

 individuálne i spoločne  

so spolužiakmi zhodnotil najlepšie 

projekty 

 spoločne so spolužiakmi určil 

dôvody úspechu víťazných projektov 

 spoločne so spolužiakmi vymenoval 

nedostatky, ktoré sa objavili  

pri ústnej prezentácii výsledkov 

ročníkových projektov 

 vybral najlepšie projekty do súťaže 

Dobré správy samosprávy  

Spracovanie informácií 7 hodín 

Výber témy 

Príprava písomnej práce 

1 Téma textového dokumentu. 

Etapy prípravy písomnej práce. 

Časový plán práce. 

 vybral tému na spracovanie 

textového dokumentu 

 poznal základné etapy prípravy 

písomnej práce 

 vedel si zostaviť časový plán práce 

 spracoval písomné informácie 

najmä odborného charakteru 

Úprava elektronickej 

písomnej práce 

1 Pravidlá pre formu, písmo, papier, 

okraje, formát, číslovanie 

 poznal a aplikovať pravidlá  

pre formu, písmo, papier, okraje, 

formát, číslovanie 

Hlavné časti práce, 

predná časť 

1 Obal,  titulný list, erráta, abstrakt, 

predhovor, čestné vyhlásenie, obsah, 

zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek, 

zoznam skratiek a symbolov, slovník 

termínov. 

 

 oboznámil sa čo má obsahovať obal,  

titulný list, erráta, abstrakt, 

predhovor, čestné vyhlásenie, obsah, 

zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek, 

zoznam skratiek a symbolov, slovník 

termínov 

  aplikoval prvky prednej časti  

vo svojej písomnej práci 

Jadro práce 1 Úvod, jadro a záver. 

Citáty, parafrázy, výťahy. 

Obrazový materiálu a symboly, 

ilustrácie, tabuľky, poznámky.  

 oboznámil sa čo má obsahovať úvod, 

jadro a záver 

 definoval a vedel v práci aplikovať 

citáty, parafrázy, výťahy 

 poznal pravidlá pre vkladanie 

obrazového materiálu a symbolov, 

ilustrácií, tabuliek, poznámok, 

citovaní a skratiek 

Prílohy a koncová časť 1 Príloha, register, obal a sprievodný 

materiál. 

 

 oboznámil sa čo má obsahovať 

príloha, register, obal a sprievodný 

materiál 

 aplikoval prvky prílohy a koncovej 

časti vo svojej písomnej práci 

Citovanie a zoznam 

bibliografických 

odkazov 

1 Normy STN ISO 690.  

Bibliografické údaje a citáty. 

 

 vysvetlil pojmy citovanie, citácia, 

citát, bibliografický odkaz 

 poznal postup prípravy 

bibliografických odkazov  

 oboznámil sa s normou STN ISO 

690  

 poznal schémy bibliografických 

odkazov 

 oboznámil sa so všeobecnými 

pravidlami zápisu bibliografických 

odkazov,  uvádzal správne 

bibliografické údaje a citáty 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úprava seminárnej 

práce a referátu v škole 

1 Seminárna práca. 

Úprava strany. 

Abstrakt, osnova, obsah 

v seminárnej práci. 

Pohyblivé záhlavie a päta. 

 oboznámil sa s rozsahom seminárnej 

práce 

 vedel nastaviť okraje a upraviť 

stranu 

 poznal seminárnu práca s titulnou 

a bez titulnej strany 

 vedel vytvoriť abstrakt, osnovu, 

obsah v seminárnej práci 

 oboznámil sa s pohyblivým 

záhlavím a pätou 

Prezentácia výsledkov práce 3hodiny 

Prezentácia projektov 2 Komunikácia s publikom.  odprezentoval svoj projekt   
pred spolužiakmi 

 využíval prvky intonácie 

a neverbálnej komunikácie  

pri ústnom prejave 

 osvojoval si grafickú a formálnu 

úpravu písomných prejavov 

Subjektívne a 

objektívne hodnotenie 

najlepších  projektov 

1 Hodnotenie projektov. 

Klady a zápory prezentácií. 

 individuálne i spoločne  

so spolužiakmi zhodnotil najlepšie 

projekty 

 spoločne so spolužiakmi určil 

dôvody úspechu víťazných projektov 

 spoločne so spolužiakmi vymenoval 

nedostatky, ktoré sa objavili  

pri ústnej prezentácii výsledkov 

ročníkových projektov 
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Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

      Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby 

celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí 

a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej 

výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné 

informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch 

zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o 

vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života 

v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti 

civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, 

v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy 

zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej 

zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k 

pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu 

sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu 

kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.  

Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových a kľúčových 

kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal takto stať 

v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie. 

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, 

športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných 

foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou 

integrovanej telesnej a športovej výchovy. (Učebné osnovy pre zdravotnú telesnú výchovu sú 

spracované samostatne). 

 

Ciele vyučovacieho predmetu:   

 
      Cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, 

osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať 

pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj 

všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, 

nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní 

akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať trvalý 

vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a 

individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k 

celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

 

Špecifickým cieľom je, aby žiaci : 

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 

zodpovednosť za svoje zdravie;  

 vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti 

jednotlivca; 
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 osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym 

pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a 

zdravím; 

 vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní 

svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných 

poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení; 

 boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový režim 

a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;  

 rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej 

a regeneračnej  funkcii športových  činností; 

 osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti 

poskytnutia prvej pomoci; 

 racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného 

ohrozenia; 

 

Naša škola sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií  najmä rozvíjaním týchto 

predmetových kompetencií:  

Pohybové kompetencie - žiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; žiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania pohybových zručností; žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy 

zdravotných porúch a ktoré môže využívať v dennom pohybovom režime; 

 

Kognitívne kompetencie - žiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu 

a komparáciu poznatkov; žiak je flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia vzhľadom k 

situácii, v ktorej sa nachádza; žiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov; 

žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž v zmysle 

aktívneho zdravého životného štýlu; 

Komunikačné kompetencie - žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne 

a neverbálne počas telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii; 

žiak vie písomne,  ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti, dokáže  

argumentovať, prezentovať svoje postoje a stanoviská; žiak má schopnosť využívať informačné 

technológie a vedieť vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, zdravotných poruchách, 

športových výsledkoch a sprostredkovať informácie iným; žiak má schopnosť byť objektívnym 

divákom, optimálnym partnerom pri športovej činnosti; 

Učebné kompetencie - žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, 

dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc a i.), vie si odôvodniť  svoje hodnotové postoje a buduje si 

celoživotné návyky (pravidelne športovanie, zdravé stravovanie a i); žiak má schopnosti 

získavať, triediť a systematicky využívať získané poznatky a športové zručnosti; žiak vie si 

organizovať čas, pozná životné priority a priority v starostlivosti o zdravie,  vie sa podľa nich aj 

riadiť a dodržiavať  základné pravidlá zdravého životného štýlu; žiak vie pozitívne prijímať 

podnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim hodnotové stanovisko; 

Interpersonálne kompetencie - žiak má pozitívny vzťah k sebe a iným; vie objektívne 

zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v každej situácii vie predvídať následky svojho 

konania; žiak rozvíja kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom, byť 

asertívnym, využívať empatiu ako prostriedok interpersonálnej komunikácie; žiak vie efektívne 

pracovať v kolektíve;  žiak sa zaujíma o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov a ich 

výkony, nevytvára bariéry medzi vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou 

výkonnosti žiakov; 
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Postojové kompetencie - žiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej 

telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti; žiak vie využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti 

z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života 

a ochranu prírody; žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať 

kvality súpera; žiak vie dodržiavať princípy fair-play; žiak vie spoluorganizovať pohybovú 

aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov; 

Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti ochrany 

živej prírody a zdravia človeka (samostatne alebo v skupinách). 

Kompetencie:  

- schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách, 

pracovať s informáciami; 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu; 

- schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich 

riešenia; 

- schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery; 

- schopnosť pripraviť  vlastné prezentácie a vystúpenia; 

- schopnosť využívať informačné a  komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce; 

- schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné 

stanovisko;  

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

KOMPETENCIE ŽIAKOV 

 

e) k učeniu 

 schopnosť plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

 efektívne využíva rôzne stratégie učenia k získavaniu poznatkov a informácií,  

 hľadá a rozvíja účinné postupy vo svojom učení,  

 kriticky pristupuje ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracováva a využíva 

pri svojom štúdiu a praxi, 

f) komunikačné schopnosti  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, 

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti, 

 urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek, 

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, 

metódy, výsledky a ich využitie.  

g) riešenie problémov 

 analyzovať vybrané problémy, 

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh 

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri 

riešení problémových úloh, 

 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh, 

 vedieť posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy 

 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom biológie a iných učebných 

predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh, 

d)  manuálne  

 schopnosť plánovať činnosti pri realizácii experimentov 

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 
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 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

e) sociálne 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, 

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

 vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru, 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, 

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 prijíma ocenenie, radu a kritiku a čerpá poučenie pre ďalšiu prácu 
 

Obsah  

 

Členenie predmetu a jeho ciele: 

Vzdelávanie v telesnej a športovej výchove je rozdelené do štyroch hlavných modulov, 

zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových aktivít pre 

udržanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, pohybovej 

výkonnosti, telesnej zdatnosti, životnom štýle. Výstupom by mala byť pohybová kompetencia 

s integrovaným pohľadom na pohyb,  športovú činnosť, zdravie  a starostlivosť o neho 

v praktickom živote. 

 

Hlavné moduly: 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

4. Športové činnosti pohybového režimu  

 

 

 

Ciele jednotlivých modulov: 

 

Zdravie a jeho poruchy  

 pochopiť význam zdravia pre jednotlivca a spoločnosť   

 porozumieť  základným otázkam vzniku civilizačných porúch zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom primárnej a sekundárnej prevencie;  

 pochopiť význam pohybových aktivít pre zdravie, pre odstraňovanie a stabilizovanie 

zdravotných porúch a oslabení žiaka a dôležitosť ich začlenenia do každodenného života; 

 uplatňovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo športu pri prevencii chorôb ako 

najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie; 

 porozumieť nebezpečenstvu závislostí, ich biologickými a sociálnymi následkami 

(fajčenie, alkohol,  iné drogy), výchova k eliminácii rizika; 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc – základné zásady prvej pomoci; 

 

Zdravý životný štýl 

 osvojiť si základy správnej výživy a zdravého životného štýlu; 

 porozumieť významu jednotlivých telovýchovných a športových činností ako súčasti 

optimálneho pohybového režimu; 

 nadobudnúť skúsenosť s využívaním adaptačných a kompenzačných  tréningových 

mechanizmov na podporu zdravého životného štýlu  

 získať praktické zručnosti zdravotne orientovaných pohybových činnostiach a využívať 

ich v dennom režime; 

 účelne využívať vplyv prírodných síl na vykonávanie vybraných telovýchovných 

a športových činností v starostlivosti o zdravie; 
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 zorganizovať si pohybový režim a vytvoriť si program vlastných pravidelných 

pohybových aktivít  ako súčasť životného štýlu; 

 využiť nadobudnutú pohybovú gramotnosť na ďalšiu aktívnu športovú činnosť vo 

svojom životnom štýle a spoluorganizovaní pohybového režimu iných osôb; 

 vytvoriť  si predstavu a získať skúsenosti o vlastných pohybových možnostiach; 

 porozumieť účinkom pohybu na telesný, funkčný, psychický a motorický rozvoj 

a osvojiť si potrebu pravidelnej pohybovej aktivity v dennom režime; 

 pochopiť význam aktívneho odpočinku v pohybovom režime žiakov; 

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

 získať skúsenosti z pôsobenia rôznych telovýchovných a športových činností na telesný, 

funkčný a motorický rozvoj; 

 plánovať a aplikovať spôsob rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní pohybovej 

výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 vytvoriť si správnu predstavu o objeme a intenzite a o pohybovom zaťažení pri 

telovýchovnej a športovej činnosti;  

 preukázať schopnosť hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť; 

vedieť diagnostikovať pulzovú frekvenciu, 

 vedieť uplatniť viaceré pohybové prostriedky na rozvoj jednotlivých pohybových 

schopností; 

 pochopiť potrebu dosiahnutia svojej optimálnej pohybovej výkonnosti ako predpokladu 

na vykonávanie záujmovej športovej činnosti; 

 

Športové činnosti pohybového režimu 

 využiť poznatky o štruktúre športovej činnosti a skúsenosti z ich osvojovania 

k osobnému pohybovému rozvoju, k zlepšovaniu svojej telesnej zdatnosti a vedieť ich 

demonštrovať v činnosti; 

 preukázať pohybovú gramotnosť, využitie poznatkov, zručností a schopností v osobnom 

športovom výkone; 

 získať poznatky o pravidlách športových disciplín a vedieť ich uplatniť pri  športových 

disciplínach, organizovaní športovej aktivity; 

 pociťovať pozitívne zážitky z vykonávania pohybu, konať fair play; 

 orientovať a preukázať schopnosť  premiestňovať sa v prírodnom prostredí pomocou 

rôznych lokomočných a športových prostriedkov; 

 vedieť prezentovať osobný výkon na verejnosti, v súťaži, až k prípadnému profesijnému 

uplatneniu sa v športe; 

 rozvíjať hodnotovú orientáciu žiaka, tvorivosť, socializáciu, komunikáciu, motiváciu 

a estetický prejav prostredníctvom pohybu; 

 

 

 

 

 

Obsah jednotlivých modulov: 

 

 Zdravie a jeho poruchy  
Poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, o vzťahu medzi zdravotnými 

návykmi a zdravotným stavom, vzťahu medzi športom a zdravím, o vzťahu človeka k životnému 

prostrediu. Poznatky o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu, o úprave funkcie tráviacej, 

dýchacej, obehovej zmyslovej a nervovej sústavy. Poznatky o všeobecných zásadách prvej 

pomoci. Charakteristiky  niektorých porúch zdravia, ich vznik,  bezpečnosť pri športovaní a 
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veľkosť zaťažovania. Poznatky o prevencii pred civilizačnými, neinfekčnými a nešpecifickými 

chorobami, o prevencii pred drogovými závislosťami látkovými a nelátkovými  a ďalšími 

rizikovými faktormi porúch zdravia a spôsobu života.   

 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenie, relaxačné a dýchacie cvičenie, 

cvičenie na držanie tela, technika základnej lokomócie, východiskové polohy, cvičenie na 

lavičkách, tanečné kroky a poskoky, špecifické cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, 

strečing, cvičenie s palicou a pod. 

 

 Zdravý životný štýl   
Poznatky o pohybovom režime, o hygienických návykoch, o režime dňa, o správnom stravovaní. 

Poznatky o základných pojmoch vo výžive a zložení potravín, o správnych stravovacích 

návykoch, o škodlivých látkach v potravinovom reťazci, o poruchách príjmu potravy. Poznatky 

a zručnosti o životnom štýle, pohybovej gramotnosti, zdravotne orientovanej telovýchovnej 

a športovej aktivite. Pohybový program, denný pohybový režim, poznatky o režime práce 

a oddychu, o otužovaní, o prostriedkoch regenerácie a využití športu ako regeneračného 

prostriedku, o psychohygiene, o kalokagatii a olympizme. 

 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia, systém cvičení Pozdrav slnku, 5 Tibeťanov, masáž, totálna 

relaxácia, jogging, chôdza s behom, sezónne činnosti, cvičenie v prírode, pohybové hry, 

didaktické hry, očná gymnastika, psychomotorika, hody na cieľ, prekážkové dráhy a pod.  

 

 Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť   
 

Poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach rozvoja 

pohybových schopností, o metódach hodnotenia a testovania všeobecných pohybových 

schopností, o rozvoji pohybovej výkonnosti pomocou športových disciplín. Poznatky a zručnosti 

vo zvyšovaní telesnej zdatnosti, zaťažovanie v telovýchovnom a športovom procese, všeobecná 

a špeciálna pohybová výkonnosť, sebahodnotenie.  

 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 
Športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv. Možno ich 

merať v priestore, čase alebo v čase i priestore v štandardných podmienkach. Využiť cvičenia a 

prostriedky atletiky, lyžovania, korčuľovania, plávania, streľby, minigolfu, golfu a iných. 

Pohybové činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju pohybových schopností a zvyšovaniu telesnej 

zdatnosti. Sem patria rôzne telovýchovné a športové činnosti kondičnej gymnastiky (cvičenie 

v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, na náradí) aerobik, body 

styling, ropeskipping, cyklistika a pod. 

 

 

 

 

 Športové činnosti pohybového režimu  
Poznatky o účinku jednotlivých športových činností na zlepšenie zdravia, o technike a taktike 

vykonávania športových disciplín, pravidlá vybraných športov, športová terminológia, športové 

prostredie, športový divák 

 

Ponúkaný pohybový obsah v  module: 
 Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami. 

Vyžadujú ovládanie techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť predvídať a vôľu 
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víťaziť. Výber činností z viacerých kontaktných športov najmä úderové, chvatové  

a pákové systémy: džudo, zápasenie, aikido, karate a ďalšie úpolové športy 

a individuálnych športov bez priameho kontaktu so súperom ako tenis, stolný tenis, 

bedminton. Majú poskytnúť žiakom poznatky o niektorých bojových a individuálnych 

športoch a osvojenie si vybraných športových zručností s prekonávaním súpera s 

akcentom na možnosť ich uplatnenia v živote, zorientovanie sa v základoch technika 

a taktiky sebaobrany. 

 

 Športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. 

Charakteristickým znakom je súperenie medzi kolektívmi, vyžadujú kooperáciu v 

družstve, vplývajú na rozvoj schopnosti anticipácie jednotlivcov i kolektívov a vôle 

zvíťaziť. Výber sa uskutočňuje zo športových i netradičných hier: basketbal, hádzaná, 

volejbal, futbal, rugby, vodné pólo, nohejbal,  hokej, florbal, fresbee ultimate, futsal, 

hokejbal, indiaca, korfbal, plážový volejbal, ringo, softbal teeball, streetbasketbal, 

bejzbal, boccia, kolky, petanque a iné. Majú prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, ku 

pracovnej kooperácii a komunikácii, zlepšiť anticipáciu partnera, rozvinúť toleranciu, 

vôľu, zdokonaliť osvojené herné činnosti jednotlivca a kolektívu, vedieť posúdiť kvalitu 

herných činností a herných kombinácií vo vzťahu k prevencii porúch a ochrane zdravia,  

preukázať uplatnenie herných činností  a kombinácii v hre, v zápase,  vo svojom 

pohybovom režime a pri rozvoji funkčnosti jednotlivých orgánov tela. 

 

 Športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na 

náradí, s náčiním a bez náčinia, pri ktorých sú zvýraznené  rozličné estetické prejavy a cit 

pre rytmus. Výber telovýchovných a športových činností tvorí: tanec, športová 

gymnastika, moderná gymnastika, základná gymnastika, plávanie, akvabely, jóga, 

pilates, krasokorčuľovanie, skoky na trampolíne, rope skiping, psychomotorické 

cvičenia, zdravotne orientované cvičenia, taichi, cvičenie vo vode, akvaerobik. 

Aktivity charakteru súťaži ako napr. gymteam, tvorba pohybovej skladby, pódiové 

vystúpenia a iné. Sledujú rozvíjanie tvorivosti a estetického prejavu pri pohybovej 

činnosti, rozvíjanie koordinácie pohybov celého tela v priestore a jednotlivých častí tela 

navzájom, spoznávanie súladu hudby a pohybu, vnímanie rytmu pohybu ako nástroja 

rytmu dýchania a činnosti srdcovo-cievnej sústavy, rozvoj myslenia a duševnej pohody, 

vytvárania pozitívnych zážitkov a vzťahu k pravidelnému pohybu na základe osvojených 

pohybových zručností kreatívnych individuálnych a estetických športov, dokázať ich 

spoznávať, pociťovať a rozumieť im. 

 

 Športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, 

adaptovaním sa na zmeny tohto prostredia. Z prostredia vplývajú na človeka vzduch, 

voda, zem, sneh, skaly, hory, pláže a iné, v ktorých podmienkach sa pohybové aktivity 

uskutočňujú. Vo výbere sú športy: bežecké a zjazdové lyžovanie, snowboarding, 

kanoistika, veslovanie, plávanie, turistika, kolieskové korčulovanie, severská 

chôdza, biatlon, jogging, orientačný beh, lezenie, kempovanie, cyklistika, 

zlaňovanie, a iné.  Zmyslom je, aby žiak spoznal pôsobenie a využitie prírodných síl na 

realizáciu telovýchovných a športových činností, získal schopnosť lepšej orientácie v 

prostredí a premiestňovania sa v prirodzenom prostredí s ľubovoľným lokomočným a 

premiestňovacím prostriedkom, zlepšenie adaptácie organizmu, otužilosti a získavanie 

schopnosti prekonávania prekážok. Zmyslom je ďalej zdokonalenie osvojených 

pohybových zručností  aspoň z jedného zimného, jedného letného športu a jedného športu 

vo vode, získanie základných zručností z ďalších športov vykonávaných v prírode a 

prostredníctvom nich vytváranie vzťahu k aktivite a poznaniu pohybových a prírodných 

vplyvov pri starostlivosti o zdravie. 
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Zdravie a jeho poruchy umožňuje pochopiť význam zdravia, význam pohybových aktivít pre 

odstraňovanie zdravotných porúch, vedieť poskytnúť prvú pomoc, uplatňovať teoretické 

a praktické vedomosti a zručnosti pri starostlivosti o svoje zdravie  

B. Zdravý životný štýl umožňuje osvojiť si základy správnej výživy a zdravého životného 

štýlu, porozumieť významu športových činností, ako optimálneho životného režimu. Vedieť si 

organizovať pohybový režim a využívať pohybovú gramotnosť na ďalšiu pohybovú činnosť.  

            C. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť umožňuje získať skúsenosti z pôsobenia 

rôznych telovýchovných a športových činností na telesný a funkčný  a motorický rozvoj. 

             D. Športová činnosť pohybového režimu, umožní využiť poznatky o štruktúre športovej 

činnosti, zlepšovaní telesnej zdatnosti, pohybových zručnosti a schopnosti. 

 

Proces 

 

Úlohou každého učiteľa telesnej výchovy je, aby vychádzajúc z hlavných cieľov 

s prihliadnutím na rozvoj kompetencií žiakov, na ich vývin, predpoklady, záujmy a podmienky 

školy vypracoval sám programy vyučovania telesnej výchovy pre jednotlivé skupiny žiakov. 

Dôraz kladie na prispôsobenie programov vývinovým etapám a mládeže, a to nielen 

chronologickému veku, ale hlavne biologickým, funkčným a psychickým predpokladom, 

s osobitným zreteľom na individuálne osobitosti každého žiaka Tieto programy schvaľuje 

predmetová komisia telesnej výchovy  (na škole sa utvára pri najmenej troch učiteľoch telesnej 

výchovy), jej vedúci v tejto činnosti pôsobí ako koordinátor. Pri tvorbe programov sa rešpektujú 

nasledujúce odporúčania:  

Niektoré odporúčania k tvorbe programu vyučovania v ročníku  

Učiteľ tvorí program pre jednotlivé skupiny žiakov v každom ročníku, pri ktorom sa 

snaží dodržiavať nasledovné zastúpenie jednotlivých modulov: 

Zdravie a jeho poruchy – poznatky sa sprostredkovávajú žiakovi priebežne počas 

vyučovacích hodín. Učiteľ môže na to využiť v každom ročníku aj 1 - 2 teoretické hodiny. 

Pohybové činnosti tohto modulu tvoria cca 10 % z celkového obsahu vzdelávania. 

Zdravý životný štýl - poznatky sa sprostredkovávajú žiakovi priebežne do vyučovacích 

hodín. Učiteľ môže na to využiť v každom ročníku aj 1 - 2 teoretické hodiny. Pohybové činnosti 

tohto modulu tvoria cca 10 % z celkového obsahu vzdelávania. 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť – realizuje sa priebežne alebo koncentrovane, 

odporúčaný rozsah je do 30 % z celkovej hodinovej dotácie v každom ročníku. Počas 4-ročného 

štúdia by sa mali postupne rozvíjať všetky pohybové schopnosti, pričom na ich rozvoj sa môžu 

využívať rôzne športové činnosti 4. modulu. 

Športové činnosti pohybového režimu – predstavuje približne 50 % z celkovej 

hodinovej dotácie. Učiteľ si vyberá v každom ročníku aspoň 2 z ponúkaných oblastí z tohto 

modulu. V rámci oblastí si vyberá tie športové činnosti, na ktoré sú na škole podmienky, žiaci 

o ne majú záujem, alebo sú tradičné pre danú školu resp. učiteľ sa na ne špecializuje. Oblasť 

športové činnosti v prírodnom prostredí by mala byť zaradená aspoň 2 x počas 4 rokov (napr. vo 

forme lyžiarskeho alebo snowbordového kurzu, zdokonaľovacieho kurzu plávania a pod.). Za 4 

roky sa majú prejsť všetky 4 oblasti. Odporúčame diferencovať obsah v 1. a 2. polroku a najmä 

v 1. ročníku zaradiť širokú škálu pohybových činností. 

Učiteľ môže zaradiť do programu iba tie športové činnosti, ktoré boli súčasťou jeho 

pregraduálnej vysokoškolskej prípravy alebo na ktoré získal trénerské vzdelanie, certifikát 

niektorou z foriem ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. V záujme každého učiteľa telesnej 

a športovej výchovy by malo byť zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania učiteľov a postupné 

získavanie potrebnej kvalifikácie k plánovaným športovým činnostiam. 

Realizácia programov vyučovania a výsledky sú závislé najmä od osobnosti vyučujúceho, 

od jeho pedagogického prístupu a pedagogického majstrovstva, vyučovacích metód, postupov a 

štýlov, uplatňovania pedagogických princípov, od úrovne žiakov, prostriedkov a podmienok, 

ktoré má škola k dispozícii.  
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 Hodnotenie žiakov  

Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen 

to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a 

výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, 

či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho,  

či pociťoval z nej radosť a potešenie,  či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné 

ukazovatele hodnotenia žiaka sa považuje: 

 posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu 

telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

 rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 

orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 

predpoklady žiaka; 

 proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 

teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených 

učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách;  
 

Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe 

dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, 

snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i 

mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej 

výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné vedomostné 

testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa 

odporúča používať batérie somatometrických a motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia 

obsahu učebných programov používa učiteľ pomocné posudzovacie škály, využíva testy 

špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa štandardov. 

 Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké 

sa na danej škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však priebežne počas 

vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a 

nedostatky žiakov a pre mnohých, a to osobitne pre dievčatá, je dôležitým a často aj silnejším 

motivačným činiteľom. 

 

Organizačné formy povinného vyučovania telesnej a športovej výchovy 

Vyučovacia hodina  

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej a športovej 

výchovy. Zúčastňujú sa jej všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny.  

Žiaci so zdravotným oslabením (III. zdravotná skupina) sa zaraďujú do oddelení 

zdravotnej telesnej výchovy. Pre takýchto žiakov je potrebné vytvárať podmienky na samostatné 

povinné vyučovacie hodiny zdravotnej telesnej výchovy. Obsah vyučovania sa realizuje podľa 

samostatných učebných osnov. V prípade, že žiak nie je zaradený do  oddelenia zdravotnej 

telesnej výchovy, žiaka ponecháme na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy 

s intaktnými žiakmi a realizujeme integrované vyučovanie. Zásady integrácie na hodinách 

telesnej výchovy sú uvedené v učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy (Učebné osnovy 

zdravotnej telesnej výchovy pre stredné školy (ISCED 3A,B) – č. CD-2004-3180/6220-1:095, 

platné od 1.9.2004 ) 

Žiak môže byť oslobodený od účasti  na vyučovaní telesnej a športovej výchovy iba na 

návrh lekára.  

Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou po celý čas 

vyučovacej hodiny, dôsledným uplatňovaním obsahu učebných osnov, premyslenou a účelnou 

organizáciou práce, používaním adekvátnych vyučovacích metód a foriem, vydávaním presných 

a zreteľných povelov na riadenie činnosti, vysvetľovaním a dôsledným uplatňovaním zásad 
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bezpečnosti pri práci v rôznych podmienkach telovýchovného procesu, sústavným overovaním 

bezpečnosti a funkčnosti náradia pred jeho používaním a zreteľným označením poškodeného 

náradia a náradia nezodpovedajúceho technickým normám. 

  Ak nastane úraz, okamžite poskytne učiteľ prvú pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie, 

oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. 

Žiaci používajú na hodinách zodpovedajúci cvičebný úbor, ktorý zodpovedá zásadám 

bezpečnosti a hygieny telovýchovnej činnosti. 

 

Kurzová forma výučby    

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu, majú samostatnú časovú 

dotáciu. Sú formou s povinným obsahom a riadia sa samostatnými smernicami. V 1. ročníku 

absolvujú žiaci kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky kurz, 

snowbordový kurz), v 2.ročníku  kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné 

športy (zdokonaľovací kurz plávania, turistický kurz resp. kurz iných športov v prírode).  

Poznámka : V 3. ročníku je kurz ochrany života a zdravia.  

Na formy povinného vyučovania nadväzujú rôzne formy záujmovej telesnej a športovej 

výchovy za spolupráce s rodičmi a ostatnými učiteľmi školy. Dôležité miesto v systéme školskej 

telesnej výchovy má i nepovinný predmet "Pohybová a športová výchova". Cenná je spolupráca 

aj s telovýchovnými organizáciami v mieste školy. 

 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 8 / 2009 – R zo 

14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 

10 / 2009 – R z 15. júla 2009 a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009. 

 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Zrušuje sa metodický pokyn  č. 8 / 2009 – R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10 / 2009 – R z 15. júla 2009 

a metodického pokynu č. 11 / 2009 – R z 25. augusta 2009.  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.mája 2011. 
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ROČNÍK : PRVÝ - DIEVČATÁ 

Rozpis učiva predmetu : TELESNÁ A ŚPORT. VÝCHOVA 

2 hodiny 

týždenne, 

spolu 66 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletika 

 

 
 teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 pravidlá, rozhodovanie, metodicko 

–organizačné činnosti 

 zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 vysoký, polovysoký a nízky štart. 

 technika rôznych druhov  behu; 

 jogging 

 hod granátom, príp. kriket. loptou 

 

 

 

 

 

8  

 Poznať základné pravidla 
diferencovane uplatniť pôsobenie 

veľkosti sily vzhľadom na svoju 

kondíciu a potrebu zdravia  

 charakterizovať zásady rozvoja a 

rozdiel vo vykonávaní cvičení na 

rozvoj rýchlosti a vytrvalosti,  

 získať poznatky o vplyve pohybu na 

opornú a pohybovú sústavu 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 pochopiť význam aktívneho 

odpočinku vo svojom pohybovom 

režimebezpečného pohybu 

v priestoroch telocvične, šatní, 

hygienických zariadení, 

bezpečnosť pri telesných 

cvičeniach. 

 Popísať osobnú hygienu 

z hľadiska rytmu práce, 

telesných cvičení, tréningu, 

telovýchovného prostredia. 

 Vymenovať prostriedky 

aktívneho a pasívneho  

odpočinku. 

 Poradové cvičenia 

Žiak. 

 test rýchlosti (beh na 

100 m) 

 test vytrvalosti( beh 

na 800 m alebo 

cezpoľný beh, 

príp.12 min. beh) 

 hod granátom 

Gymnastika 
 

poradové cvičenia 

 Zásady a význam organizácie práce v 

telesnej výchove, základné povely pre 

činnosť jednotlivca a skupiny 

(triedy),hlásenie.. 
 Základné postoje, obraty, pochod, 

nástupové a pochodové tvary 

 Všestranne rozvíjajúce cvičenia: 

 zostavenie a vedenie rozcvičenia 

základné polohy a pohyby tela a jeho 

častí, krátke  komplexy cvičení na 

presnosť polôh a ich zaujatia v rôznom  

tempe aj na hudobný doprovod 

 

 

 

10 Žiak má: 

 pomenovať náradie, na ktorom sa 

cvičí, náčinie, s ktorým sa cvičí, a 

popísať a pomenovať pohybovú 

činnosť 

 preukázať pohybovú gramotnosť 

 vytvoriť si vzťah medzi športom 

a zdravím 

 správne držať telo, uvedomiť si 

princípy stability a lability tela pri 

pohybe v rôznych situáciách 

 Prehĺbiť poznatky z gymnastického 

názvoslovia 

Získať základné poznatky o hodnotení 

športového výkonu v  

Žiak: 

 krátka zostava 

z nacvičených 

prvkov 

 preskoky cez kozu, 

debnu 

 test ohybnosti 

 test sily dolných 

a horných končatín 

 skákanie so 

švihadlom na čas 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Gymnastika 

 

 cvičenia na správne držanie tela - 

základné polohy,  postoje, visy, 

strečingové cvičenia  

 cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín bez náčinia  

 cvičenia na  rozvoj ohybnosti a kĺbovej 

pohyblivosti 

 cvičenia s náčiním (švihadlo, lopta, 

gymnast. tyč, plná lopta ....) 

 výber zákl. tanečných krokov 

 
 Cvičebné tvary a preskoky 

 

 kotúle, stojky v rôznych obmenách 

(podľa fyzických daností žiaka) 

 väzby kotúľov 

 rôzne skoky a preskoky cez prekážky, 

štylizované skoky 

 preskoky cez kozu  

 

  športovej gymnastike. 

 zlepšiť koordinačné schopnosti, 

kĺbovú pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu vestibulárneho 

aparátu, držanie tela, estetické a 

rytmické cítenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športové hry      36  hodín 
 

 

Volejbal  
Herné činnosti jednotlivca 

 volejbalový streh; 

 pohyb hráča vpred, vzad a do strán; 

 odbitie lopty obojručne zhora a zdola; 

 nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba; 

 prihrávka obojručne zdola; 

 podanie čelné zdola 

 

Herné kombinácie - útočné 

 po nahrávke pri sieti 

 postavenie pri príjme podania 

 postavenie pri rozohraní lopty  

 postavenie pri útoku súpera 

 

Herné systémy 

 bez špecializovaných hráčov; 

 v hrách s menším počtom hráčov 

 

 

 

Basketbal  
Herné činnosti jednotlivca 

 uvoľňovanie sa s loptou (na mieste - 

obrátkou vpred  a vzad, v pohybe - 

zmena rýchlosti a smeru pohybu  pred 

sebou, obrátkou vzad); 

 prihrávky (dvoma rukami od pŕs, 

jednou rukou od  pleca - na mieste  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 vedieť posúdiť kvalitu herných 

činností a herných kombinácií vo 

vzťahu k prevencii porúch a 

ochrane zdravia 

 preukázať pohybovú gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové zručnosti 

pri rozvoji jednotlivých 

pohybových  schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

 zdokonaliť osvojené herné činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 preukázať pohybovú gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové zručnosti 

pri rozvoji jednotlivých 

pohybových  schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry       

 a v pohybe); 

 streľba (jednou rukou sponad hlavy z 

miesta, streľba  po dvojtakte, streľba 

jednou rukou sponad hlavy vo  

výskoku - z blízkych vzdialeností);  

 bránenie útočníka bez lopty (základy 

obranného  postoja) 

 bránenie útočníka s loptou (základy 

obranného  postoja 

Herné kombinácie: 

 hoď a bež; 

 založené na početnej prevahe 

útočníkov nad  obrancami (2:1, 3:2); 

 proti početnej prevahe útočníkov (3:2) 

útočný systém – postupný útok proti 

zónovému obrannému systému 

 

 rozvinúť toleranciu 

 zdokonaliť osvojené herné činnosti 

preukázať uplatnenie herných činností  

a kombinácii v hre 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Netradičné športy 

Bedminton: 

  forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

Florbal 

  prihrávky, vedenie lopty, streľba po 

prihrávke a po zastavení 

 

 

6 

 

Žiak má: 

 zvládnuť zákl. techniku           

pravidlá prebraných druhov 

netradičných športov. 

 uplatniť osvojené športové zručnosti 

pri rozvoji jednotlivých 

pohybových  schopností 

 preukázať pohybovú gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 Základné pravidlá, terminológia, 

technika a taktika herných činností. 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 
2 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické schopnosti 

 preukázať svoje vôľové vlastnosti 

Žiak má: 

 preukázať svoje 

fyzické schopnosti 

 preukázať svoje 

vôľové vlastnosti 

Teória 

 organizačné pokyny 

 hygiena a bezpečnosť na hodinách tev 

a pri rôznych  športových činnostiach 

 

Prierezová téma: Ochrana života a 

zdravia 

 Vplyv telesnej a športovej výchovy na 

anatomické a fyziologické zmeny v 

organizme 

 Vplyv užívania návykových látok na 

organizmus človeka- drogy, alkohol, 

fajčenie 

 Zdravý životný štýl človeka a jeho 

vplyv na organizmus 

 

 Civilizačné poruchy zdravia, 

zdravotné oslabenia a princípy 

primárnej a sekundárnej prevenciie 

 

 

4 Žiak má: 

 

 pochopiť význam zdravia pre  

 jednotlivca a spoločnosti  

 

-pochopiť význam pohybových 

aktivít pre zdravie, telesný a duševný 

rozvoj človeka 

 pochopiť význam negatívneho 

vplyvu drog, alkoholu a nikotínu 

na vývoj organizmu  

-pochopiť význam zdravého 

životného štýlu pre zdravie človeka 

  

-porozumieť základným otázkam 

vzniku civilizačných porúch zdravia, 

zdravotných oslabení a princípom 

primárnej a sekundárnej prevencie 

 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 
poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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ROČNÍK: DRUHÝ DIEVČATÁ 

Rozpis učiva predmetu : TELESNÁ A ŚPORT. VÝCHOVA 

2 hodiny 

týždenne, 

spolu 66 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletika 

Atletika 

 teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 pravidlá, rozhodovanie, metodicko –

organizačné činnosti 

 zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 zdokonalenie štartov 

 zdokonalenie jedn. druhov behu; 

 hod granátom; 

 vytrvalostný beh (súvislým a 

striedavým tempom 15-20  minút); 

 rozvoj bežeckej vytrvalosti v teréne 

 

 

 
 

 

8 Žiak má: 

 diferencovane uplatniť 

pôsobenie veľkosti sily 

vzhľadom na svoju kondíciu a 

potrebu zdravia  

 charakterizovať zásady rozvoja 

a rozdiel vo vykonávaní 

cvičení na rozvoj rýchlosti 

a vytrvalosti  

 rozvoj morálnych a vôľových 

vlastností, ako je húževnatosť, 

bojovnosť, rozhodnosť, 

samostatnosť 

 poznať vplyv telesných cvičení 

na organizmus pri zvyšovaní 

pohybovej výkonnosti, zdravia 

a ich spoločenskom význame.  

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

Žiak: 

 test rýchlosti (beh na 

100 m) 

 test vytrvalosti( beh 

na 800 m alebo 

cezpoľný beh, 

príp.12 min. beh) 

 hod granátom 

Gymnastika 
Gymnastika 

Poradové cvičenia 

 Zásady a význam organizácie práce v 

telesnej výchove, základné povely pre 

činnosť jednotlivca a skupiny 

(triedy),hlásenie.. 
 Základné postoje, obraty, pochod, 

nástupové a pochodové tvary 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia: 

 základné polohy a pohyby tela a jeho 

častí, krátke  komplexy cvičení na 

presnosť polôh a ich zaujatia v 

rôznom  tempe aj na hudobný 

sprievod; 

 cvičenia na správne držanie tela - 

základné polohy,  postoje, visy, 

strečingové cvičenia  

 cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín bez náčinia  

 cvičenia na  rozvoj ohybnosti a 

kĺbovej pohyblivosti 

 cvičenia s náčiním (švihadlo, lopta, 

gymnast. tyč, plná lopta ....) 

Cvičebné tvary a preskoky 

 kotúle, stojky v rôznych obmenách 

(podľa fyzických daností žiaka) 

 väzby kotúľov 

 rôzne skoky a preskoky cez prekážky, 

štylizované skoky 

 preskoky cez kozu so zvyšovaním 

výšky a zväčšovaním vzdialenosti  

10 Žiak má: 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 vytvoriť si vzťah medzi 

športom a zdravím 

 správne držať telo, uvedomiť 

si princípy stability a lability 

tela pri pohybe v rôznych 

situáciách 

 Prehĺbiť poznatky z 

gymnastického názvoslovia 

 zlepšiť koordinačné 

schopnosti, kĺbovú 

pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu 

vestibulárneho aparátu, držanie 

tela, estetické a rytmické 

cítenie 

 zorganizovať si pohybový 

režim a vytvoriť si program 

vlastných pravidelných 

pohybových aktivít  ako súčasť 

životného štýlu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 krátka zostava 

z nacvičených 

činností 

 preskok cez kozu, 

debnu 

 test ohybnosti 

 test sily dolných 

a horných končatín 

 skákanie so 

švihadlom na čas 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

 

Športové hry 

didaktické hry 

pohybové hry 

 

Volejbal  

Herné činnosti jednotlivca 

 volejbalový streh; 

 pohyb hráča vpred, vzad a do strán; 

 odbitie lopty obojručne zhora a zdola; 

 nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba; 

 prihrávka obojručne zdola; 

 podanie čelné zdola a zhora; 

 útočný úder; 

 jednoblok. 

 Herné kombinácie - útočné 

 po nahrávke pri sieti 

 postavenie pri príjme podania 

 blokovanie (dvojblok); 

Herné systémy 

 bez špecializovaných hráčov; 

 v hrách s menším počtom hráčov 

 

Basketbal   
Herné činnosti jednotlivca 

 uvoľňovanie sa s loptou (na mieste - 

obrátkou vpred  a vzad, v pohybe - 

zmena rýchlosti a smeru pohybu  pred 

sebou, obrátkou vzad); 

 prihrávky (dvoma rukami od pŕs, 

jednou rukou od  pleca - na mieste a v 

pohybe); 

 streľba (jednou rukou sponad hlavy z 

miesta, streľba  po dvojtakte, streľba 

jednou rukou sponad hlavy vo  

výskoku - z blízkych vzdialeností);  

 bránenie útočníka bez lopty (základy 

obranného  postoja) 

 bránenie útočníka s loptou (základy 

obranného  postoja 

Herné kombinácie: 

 hoď a bež; 

 založené na početnej prevahe 

útočníkov nad  obrancami (2:1, 3:2); 

 založené na clonení; 

 proti početnej prevahe útočníkov (3:2) 

  proti cloneniu.  

 útočný systém proti zónovému 

obrannému systému 

36 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Žiak má: 

 vedieť posúdiť kvalitu herných 

činností a herných kombinácií 

vo vzťahu k prevencii porúch a 

ochrane zdravia 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

 rozvinúť toleranciu 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

o batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

o hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

o hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

Ostatné netradičné športy 

Bedminton: 

 forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

Florbal 

 výber miesta 

prihrávanie lopty 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 Základné pravidlá,. 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry 
 spracovanie lopty; 

 vedenie lopty; 

 obchádzanie súpera; 

 streľba; 

 postupný útok 

rýchly protiútok 

 
terminológia, technika a taktika 

herných činností  

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 
3 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické 

schopnosti 

 preukázať vôľu a húževnatosť 

bojovať o čo najlepší výkon 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

fyzických schopností 

jednotlivca  

 

Teória 

 organizácia hod. tev, úlohy a ciele 

  

 Prierezová téma: Ochrana života 

a zdravia 

Význam pohybových aktivít pre 

zdravie, odstraňovanie 

a stabilizovanie zdravotných porúch 

a oslabení žiaka 

  

 zásady poskytnutia prvej pomoci 

 zásady dopomoci pri gymnastických 

cvičeniach 

  základné pravidlá vybraných 

športových hier a netradičných 

športov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Žiak m: 

 Ovládať základné povely pri 

činnosti triedy 

 pochopiť význam zdravia 

pre jednotlivca a spoločnosť 

 charakterizovať zdravotne 

oslabenie a zdravotnú 

poruchu 

 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc 

 základné zásady prvej pomoci; 

 pochopiť význam pohybových 

aktivít pre zdravie 

 získať poznatky o pravidlách 

športových disciplín a vedieť 

ich uplatniť pri  športových 

disciplínach 

 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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ROČNÍK: TRETÍ DIEVČATÁ 

Rozpis učiva predmetu : TELESNÁ A ŚPORT. VÝCHOVA 

2 hodiny 

týždenne, 

spolu 66 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletika 

Atletika 

 Teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 

 Rozvoj výbušnej sily horných 

a dolných končatín 

 

 

 Zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 Vysoký, polovysoký a nízky štart. 

 Vytrvalostný beh 

 

Vrh guľou 
 

 

8 Žiak má: 

 Uplatniť pôsobenie veľkosti  

  

 sily vzhľadom na svoju   

 kondíciu 

 Rozvíjať pohybové a silové 

schopnosti  

  

 Získať poznatky o vplyve 

pohybu na opornú 

a pohybovú sústavu 

 Uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

Žiak: 

 Test rýchlosti (beh 

na 100 m) 

 Test vytrvalosti( 

beh na 800 m 

alebo cezpoľný 

beh, príp.12 min. 

beh) 

 Vrh guľou na výkon 

Gymnastika 
Gymnastika 

Poradové cvičenia 

 Základné povely pre činnosť 

jednotlivca a skupiny 

(triedy),hlásenie.. 
 Základné postoje, obraty, pochod, 

nástupové a pochodové tvary 

 Základné polohy a pohyby tela,  jeho 

častí,  na presnosť a  hudobný 

doprovod 

 Strečingové cvičenia 

 Cvičenia na správne držanie tela - 

základné polohy,  postoje, visy 

 Cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín bez náčinia  

 Cvičenia s náčiním (švihadlo, lopta, 

gymnast. tyč, plná lopta ....) 

 Cvičenia na náradí (kladina, hrazda) 

 Kotúle, stojky v rôznych obmenách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Žiak má: 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Správne držať telo, 

uvedomiť si princípy 

stability a lability tela pri 

pohybe v rôznych situáciách 

 Prehĺbiť poznatky z 

gymnastického názvoslovia 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športovej 

gymnastike. 

 Zlepšiť koordinačné 

schopnosti, kĺbovú 

pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu 

vestibulárneho aparátu, 

  držanie tela, estetické  

a rytmické cítenie 

 

 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 Krátka zostava 

z nacvičených 

činností 

 preskok cez kozu, 

debnu 

 Krátka zostava na 

kladine 

 Test ohybnosti 

 Test sily dolných 

a horných končatín 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový 

štandard 

 

Športové hry 

Basketbal – herné činnosti jednotlivca 

 Uvoľňovanie sa s loptou    

 Obrátka  vpred  a vzad                    v 

pohybe - zmena rýchlosti a smeru   

 Prihrávky (dvoma rukami od pŕs, 

jednou rukou od  pleca - na mieste a 

v pohybe) 

 Streľba z miesta, v pohybe 

 Streľba  po dvojtakte  

 Bránenie útočníka bez lopty (základy 

obranného  postoja) 

 Bránenie útočníka s loptou (základy 

obranného  postoja 

Herné kombinácie: 

 Hoď a bež; 

 Založené na početnej prevahe 

útočníkov nad  obrancami (2:1,3:2); 

 Útočný systém – postupný útok proti 

zónovému a osobnému obrannému 

systému 

Volejbal – herné činnosti jednotlivca 

 Zdokonalenie odbitia lopty obojruč 

zhora a zdola; 

 Nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba a do strán; 

 Prihrávka obojručne zdola; 

 Podanie zhora  

 Príjem podania  a jeho spracovanie 

 Nácvik smeča  

 

Herné kombinácie 

 Postavenie hráčov pri hre 

 Spracovanie podania v hrách s 

menším počtom hráčov 

 Zdokonalenie hry (6:6) 

  

 

36 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Žiak má: 

 Vedieť posúdiť kvalitu 

herných činností a herných 

kombinácií vo vzťahu k 

prevencii porúch a ochrane 

zdravia 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športových hrách 

 Zdokonaliť osvojené herné 

činnosti a uplatniť v hre 

 

 

 

Žiak má: 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športových hrách 

 Zlepšiť anticipáciu partnera 

 Zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 Preukázať uplatnenie 

herných činností  

a kombinácii v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 Batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 Hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 Hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 Batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 Hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 Hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

Ostatné netradičné športy 

Bedminton: 

 forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

Florbal 

 výber miesta 

prihrávanie lopty 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 Základné pravidlá,. 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry 
 spracovanie lopty; 

 vedenie lopty; 

 obchádzanie súpera; 

 streľba; 

 postupný útok 

rýchly protiútok 

 
terminológia, technika a taktika 

herných činností  

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 
3 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické 

schopnosti 

 preukázať vôľu a húževnatosť 

bojovať o čo najlepší výkon 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

fyzických schopností 

jednotlivca  

 

Teória  

 Prierezová téma – Ochrana života a 

zdravia 

 . Význam pohybových aktivít pre 

zdravie. odstraňovanie zdravotných 

porúch 

  Prvá pomoc pri poraneniach pri 

športe a jej zásady poskytovania  

 

 Hygiena a bezpečnosť na hodinách 

tev a pri rôznych  športových 

činnostiach 

  

Osobitosti telesnej výchovy a športovej 

prípravy dievčat   

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Žiak má: 

 pochopiť význam zdravia pre 

jednotlivca a spoločnosť 

 porozumieť  základným 

otázkam vzniku civilizačných 

porúch zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom primárnej 

a sekundárnej prevencie; 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc 

 základné zásady prvej pomoci; 

 pochopiť význam pohybových 

aktivít pre zdravie 

 získať poznatky o pravidlách 

športových disciplín a vedieť 

ich uplatniť pri  športových 

disciplínach 

 

Žiak: 

 

 Hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ -  DIEVČATÁ 

Rozpis učiva predmetu : TELESNÁ A ŠPORT. VÝCHOVA 

2 hodiny 

týždenne, 

spolu 60 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletika                                          8 

Atletika 

 Teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

Skok do diaľky 

 Rozvoj výbušnej sily horných 

a dolných končatín 

  

Skok do výšky na výkon 

 Zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 Vysoký, polovysoký a nízky štart. 

 Vytrvalostný beh 

 Vrh guľou 

 Hod kriketovou loptičkou 

 Hod granátom na cieľ 

 

 

 Žiak má: 

 Uplatniť pôsobenie veľkosti  

  

 sily vzhľadom na svoju   

 kondíciu 

 Rozvíjať pohybové a silové 

schopnosti  

  

 Získať poznatky o vplyve 

pohybu na opornú 

a pohybovú sústavu 

 Uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

Žiak: 

 Test rýchlosti (beh 

na 100 m) 

 Test vytrvalosti( 

beh na 800 m 

alebo cezpoľný 

beh, príp.12 min. 

beh) 

 Vrh guľou na výkon 

Gymnastika                                  10 
Gymnastika 

Poradové cvičenia 

 Základné povely pre činnosť 

jednotlivca a skupiny 

(triedy),hlásenie.. 
 Základné postoje, obraty, pochod, 

nástupové a pochodové tvary 

 Základné polohy a pohyby tela,  jeho 

častí,  na presnosť a  hudobný 

doprovod 

 Strečingové cvičenia 

 Cvičenia na správne držanie tela - 

základné polohy,  postoje, visy 

 Cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín bez náčinia  

 Cvičenia s náčiním (švihadlo, lopta, 

gymnast. tyč, plná lopta ....) 

 Cvičenia na náradí (kladina, hrazda) 

 Kotúle, stojky v rôznych obmenách  

 Prostné cvičenia na žinenkách 

 

 Cvičenia s hudbou –Zumba 

 Cvičenia na podložkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žiak má: 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Správne držať telo, 

uvedomiť si princípy 

stability a lability tela pri 

pohybe v rôznych situáciách 

 Prehĺbiť poznatky z 

gymnastického názvoslovia 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športovej 

gymnastike. 

 Zlepšiť koordinačné 

schopnosti, kĺbovú 

pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu 

vestibulárneho aparátu, 

  držanie tela, estetické  

a rytmické cítenie 

 

 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 Krátka zostava 

z nacvičených 

činností 

 preskok cez kozu, 

debnu 

 Krátka zostava na 

kladine 

 Test ohybnosti 

 Test sily dolných 

a horných končatín 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový 

štandard 

Športové hry                                    30 

didaktické hry 

pohybové hry 

 

Basketbal  
 Herné činnosti jednotlivca: 

 Uvoľňovanie sa s loptou, bez lopty    

 Obrátka  na mieste a  v pohybe  

zmena rýchlosti a smeru   

 Prihrávky (dvoma rukami od pŕs, 

jednou rukou od  pleca - na mieste a 

v pohybe) 

 Dribling 

 Dvojtakt 

 Streľba z miesta, v pohybe 

 Streľba  po dvojtakte  

 Bránenie útočníka bez lopty (základy 

obranného  postoja) 

 Bránenie útočníka s loptou (základy 

obranného  postoja 

Herné kombinácie: 

 Hoď a bež; 

 Založené na početnej prevahe 

útočníkov nad  obrancami (2:1, 3:2); 

 Postupný útok proti zónovému 

a osobnému obrannému systému 

 

Volejbal  
 Herné činnosti jednotlivca: 

 Zdokonalenie odbitia lopty obojruč 

zhora a zdola; 

 Nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba a do strán; 

 Prihrávka obojručne zdola; 

 Podanie zhora  

 Príjem podania  a jeho spracovanie 

 Nácvik smeča a blokov  

 Herné kombinácie: 

 Postavenie hráčov pri hre 

 Spracovanie podania v hrách s 

menším počtom hráčov 

 Zdokonalenie hry (6:6) 

 

 

Florbal 

Herné činnosti jednotlivca:  

 Vedenie loptičky a hokejky 

 Prihrávky 

 Streľba na bránku 

Herné kombinácie: 

 Obrana na svojej polovičke 

 Postupný útok  

  

 Malý futsal 

 Herné činnosti jednotlivca 

 Prihrávky lopty 

 Vedenie lopty, obchádzanie 

 Streľba na bránu 

 Jednoduché kombinácie 

  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Žiak má: 

 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športových hrách 

 Získať poznatky 

o jednotlivých pravidlách 

hier 

 Zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 Preukázať uplatnenie 

herných činností  

a kombinácii v hre 

 Získať schopnosť anticipácie 

jednotlivca a skupiny 

 Prejaviť zmysel pre fair-play 

 Vedieť posúdiť kvalitu 

herných činností a herných 

kombinácií vo vzťahu k 

prevencii porúch a ochrane 

zdravia 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športových hrách 

 Zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 Preukázať uplatnenie 

herných činností  

a kombinácii v hre 

 Získať schopnosť anticipácie 

jednotlivca a skupiny 

 Prejaviť zmysel pre fair-play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový 

štandard 

Netradičné športy a hry                   6 
 Ostatné netradičné športy  a hry 

 Bedminton 

 Forhend, bekhend, podanie, smeč, hra 

podľa pravidiel 

 Fresbee  / lietajúci tanier/ 

 Prihrávka s ponad hlavy, forhend, 

bekhend 

 Stolný tenis 

 Forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel 

 

 
terminológia, technika a taktika 

herných činností  

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 

Beh na 50 m, hod 2 kg loptou, sed - ľah, 

skok  z miesta, člnkový beh 

3 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické 

schopnosti 

 preukázať vôľu a húževnatosť 

bojovať o čo najlepší výkon 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

fyzických schopností 

jednotlivca  

 

Teória  

 Prierezová téma – Ochrana života a 

zdravia 

 . Uplatňovať teoretické a praktické 

vedomosti a zručnosti zo športu pri 

prevencii chorôb a starostlivosti 

o zdravie. 

  Využitie nadobudnutej pohybovej 

gramotnosti na ďalšiu športovú 

činnosť vo svojom životnom štýle 

 

 Vedieť prezentovať osobný výkon 

v súťaži, na verejnosti, až 

k prípadnému profesionálnemu 

uplatneniu sa v športe 

  

Osobitosti telesnej výchovy a športovej 

prípravy dievčat   

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Žiak má: 

 pochopiť význam zdravia pre 

jednotlivca a spoločnosť 

 porozumieť  základným 

otázkam vzniku civilizačných 

porúch zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom primárnej 

a sekundárnej prevencie; 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc 

 základné zásady prvej pomoci; 

 pochopiť význam pohybových 

aktivít pre zdravie 

 získať poznatky o pravidlách 

športových disciplín a vedieť 

ich uplatniť pri  športových 

disciplínach 

 

Žiak: 

 

 Hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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ROĆNÍK: PRVÝ - CHLAPCI 

Rozpis učiva predmetu : TELESNÁ A ŚPORT. VÝCHOVA 

2 hodiny 

týždenne, 

spolu 66 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletika 

 

 

Atletika 

 teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 pravidlá, rozhodovanie, 

metodicko –organizačné činnosti 

 zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 vysoký, polovysoký a nízky štart. 

 technika rôznych druhov  behu; 

 jogging 

 hod granátom, príp. kriket. loptou 

 

 

 

8 o Poznať základné pravidla 
diferencovane uplatniť 

pôsobenie veľkosti sily 

vzhľadom na svoju kondíciu a 

potrebu zdravia  

o charakterizovať zásady 

rozvoja a rozdiel vo 

vykonávaní cvičení na rozvoj 

rýchlosti a vytrvalosti,  

o získať poznatky o vplyve 

pohybu na opornú a pohybovú 

sústavu 

o uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 pochopiť význam aktívneho 

odpočinku vo 

svojom pohybovom 

režimebezpečného pohybu 

v priestoroch telocvične, 

šatní, hygienických 

zariadení, bezpečnosť pri 

telesných cvičeniach. 

 Popísať osobnú hygienu 

z hľadiska rytmu práce, 

telesných cvičení, tréningu, 

telovýchovného prostredia. 

 Vymenovať prostriedky 

aktívneho a pasívneho  

odpočinku. 

 Poradové cvičenia 

Žiak. 

 test rýchlosti (beh na 

100 m) 

 test vytrvalosti( beh 

na 800 m alebo 

cezpoľný beh, príp.12 

min. beh) 

 hod granátom 

Gymnastika 

Poradové cvičenia 

 Zásady a význam organizácie práce v 

telesnej výchove, základné povely pre 

činnosť jednotlivca a skupiny (triedy), 

hlásenie.. 
Základné postoje, obraty, pochod, 

nástupové a pochodové 

10 Žiak má:pomenovať náradie, na 

ktorom sa cvičí, náčinie, s ktorým 

sa cvičí, a popísať a pomenovať 

pohybovú činnosť 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 vytvoriť si vzťah medzi 

športom a zdravím 

 správne držať telo, uvedomiť 

si princípy stability a lability 

tela pri pohybe v rôznych 

situáciách 

 Prehĺbiť poznatky z 

gymnastického názvoslovia 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športovej gymnastike. 

zlepšiť koordinačné  

Žiak: 

 krátka zostava 

z nacvičených prvkov 

 preskoky cez kozu, 

debnu 

 test ohybnosti 

 test sily dolných 

a horných končatín 

 skákanie so 

švihadlom na čas 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

872 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Gymnastika 

 základné polohy,  postoje, visy, 

strečingové cvičenia  

 cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín bez náčinia  

 cvičenia na  rozvoj ohybnosti a 

kĺbovej pohyblivosti 

 cvičenia s náčiním (švihadlo, lopta, 

gymnast. tyč, plná lopta ....) 

 výber zákl. tanečných krokov 

 
Cvičebné tvary a preskoky 

 

 kotúle, stojky v rôznych obmenách 

(podľa fyzických daností žiaka) 

 väzby kotúľov 

 rôzne skoky a preskoky cez prekážky, 

štylizované skoky 

preskoky cez kozu 

  schopnosti, kĺbovú 

pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu 

vestibulárneho aparátu, držanie 

tela, estetické a rytmické 

cítenie 

 

 

Športové hry 

Volejbal  

Herné činnosti jednotlivca 

 volejbalový streh; 

 pohyb hráča vpred, vzad a do strán; 

 odbitie lopty obojručne zhora a zdola; 

 nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba; 

 prihrávka obojručne zdola; 

 podanie čelné zdola 

Herné kombinácie - útočné 

 po nahrávke pri sieti 

 postavenie pri príjme podania 

 postavenie pri rozohraní lopty  

 postavenie pri útoku súpera 

Herné systémy 

 bez špecializovaných hráčov; 

 v hrách s menším počtom hráčov 

 

Basketbal  
Herné činnosti jednotlivca 

 uvoľňovanie sa s loptou (na mieste - 

obrátkou vpred  a vzad, v pohybe - 

zmena rýchlosti a smeru pohybu  pred 

sebou, obrátkou vzad); 

 prihrávky (dvoma rukami od pŕs, 

jednou rukou od  pleca - na mieste a v 

pohybe); 

 streľba (jednou rukou sponad hlavy z 

miesta, streľba  po dvojtakte, streľba 

jednou rukou sponad hlavy vo  

výskoku - z blízkych vzdialeností);  

 bránenie útočníka bez lopty (základy 

obranného  postoja) 

 bránenie útočníka s loptou (základy 

obranného  postoja 

Herné kombinácie: 

 hoď a bež; 

 založené na početnej prevahe 

útočníkov nad  obrancami (2:1, 3:2); 

 proti početnej prevahe útočníkov(3:2) 

útočný systém – postupný útok proti 

zónovému obrannému systému 

36 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

o batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

o hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 

o hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

873 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry 

Netradičné športy 

Bedminton: 

  forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

Florbal 

  prihrávky, vedenie lopty, streľba po 

prihrávke a po zastavení 

 

 

 

 
 

6 

 

Žiak má: 

 zvládnuť zákl. techniku           

pravidlá prebraných druhov 

netradičných športov. 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

  Základné pravidlá, 

terminológia, technika a 

taktika herných činností. 

 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 
2 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické 

schopnosti 

 preukázať svoje vôľové 

vlastnosti 

Žiak má: 

 preukázať svoje 

fyzické schopnosti 

 preukázať svoje 

vôľové vlastnosti 

Teória 

 organizačné pokyny 

 hygiena a bezpečnosť na hodinách tev 

a pri rôznych  športových činnostiach 

 

 Prierezová téma: Ochrana života 

a zdravia:  

 

 Vplyv telesnej a športovej výchovy na 

anatomické a fyziologické zmeny v 

organizme 

 Vplyv užívania návykových látok na 

organizmus človeka- drogy, alkohol, 

fajčenie 

 Zdravý životný štýl človeka a jeho 

vplyv na organizmus 

 

 Civilizačné poruchy zdravia, 

zdravotné oslabenia a princípy 

primárnej a sekundárnej prevencie 

 

4 Žiak má: 

 pochopiť význam zdravia pre  

 jednotlivca a spoločnosti  

 

-pochopiť význam pohybových 

aktivít pre zdravie, telesný 

a duševný rozvoj človeka 

 pochopiť význam 

negatívneho vplyvu drog, 

alkoholu a nikotínu na vývoj 

organizmu  

 pochopiť význam zdravého 

životného štýlu pre zdravie 

človeka 

-porozumieť základným 

otázkam vzniku civilizačných 

porúch zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom primárnej 

a sekundárnej prevencie 

  

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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ROČNÍK : DRUHÝ - CHLAPCI 

Rozpis učiva predmetu : TELESNÁ A ŚPORT. VÝCHOVA 

2 hodiny 

týždenne, 

spolu 66 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletika 

 teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 pravidlá, rozhodovanie 

 metodicko –organizačné činnosti 

 zdokonalenie štartov 

 zdokonalenie jedn. druhov behu; 

 hod granátom; 

 vytrvalostný beh (súvislým a 

striedavým tempom 15-20  minút); 

 rozvoj bežeckej vytrvalosti v teréne 

 rozvoj aerobnej vytrvalosti 

acyklickými pohybovými 

prostriedkami formou kruhového 

cvičenia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Žiak má: 

 charakterizovať zásady rozvoja 

a rozdiel vo vykonávaní 

cvičení na rozvoj rýchlosti 

a vytrvalosti  

 získať skúsenosti z pôsobenia 

rôznych telovýchovných 

a športových činností na 

telesný, funkčný a motorický 

rozvoj; 

 Zvýšiť úroveň základných 

pohybových a koordinačných 

schopností 

 poznať vplyv telesných cvičení 

na organizmus pri zvyšovaní 

pohybovej výkonnosti, zdravia 

a ich spoločenskom význame.  

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 
 vedieť diagnostikovať pulzovú 

frekvenciu 

Žiak: 

 test rýchlosti (beh na 

100 m) 

 test vytrvalosti 

 beh na 3000 m, 

alebo cezpoľný beh, 

príp.12 min. beh 

 hod granátom do 

diaľky 

Gymnastika 

Poradové cvičenia 

 Zásady a význam organizácie práce v 

telesnej výchove, základné povely pre 

činnosť jednotlivca a skupiny (triedy), 

hlásenie.. 

 Základné postoje, obraty, pochod, 

nástupové a pochodové tvary 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia: 

 základné polohy a pohyby tela a jeho 

častí krátke  komplexy  cvičení 

 strečingové cvičenia 

  cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín bez náčinia 

a s náčiním  

 cvičenia na  rozvoj ohybnosti a 

kĺbovej pohyblivosti 

 cvičenia s náčiním ( gymnastická tyč, 

plná lopta ....) 

 posilňovacie cvičenia 

Cvičebné tvary a preskoky 

 kotúle, stojky v rôznych obmenách 

(podľa fyzických daností žiaka) 

 väzby kotúľov 

 rôzne skoky a preskoky cez prekážky 

 preskoky cez kozu so zvyšovaním 

výšky a zväčšovaním vzdialenosti 

mostíka  

 preskoky cez švédsku debnu, koňa  

8 Žiak má: 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 správne držať telo, uvedomiť 

si princípy stability a lability 

tela pri pohybe v rôznych 

situáciách 

 prehĺbiť poznatky z 

gymnastického názvoslovia 

 zlepšiť koordinačné 

schopnosti, kĺbovú 

pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu 

vestibulárneho aparátu 

 preukázať zvyšovanie sily 

všetkých svalových skupín 

 vytvoriť si správnu predstavu 

o objeme a intenzite a 

o pohybovom zaťažení pri 

telovýchovnej a športovej 

činnosti 

 porozumieť účinkom pohybu 

na telesný, funkčný, psychický 

a motorický rozvoj a osvojiť si 

potrebu pravidelnej pohybovej 

aktivity v dennom režime; 

 

 

 

Žiak: 

 krátka zostava 

z nacvičených 

činností 

 preskoky cez kozu, 

debnu, koňa 

 test ohybnosti 

 test sily dolných 

a horných končatín 

 skákanie so 

švihadlom na čas 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry 

didaktické hry 

pohybové hry 

 

Volejbal  

zdokonaľovanie herných činnosti 

jednotlivca 

 volejbalový streh; 

 pohyb hráča vpred, vzad a do strán; 

 odbitie lopty obojručne zhora a zdola; 

 nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba; 

 prihrávka obojručne zdola; 

 podanie čelné zdola a zhora; 

 útočný úder; 

 jednoblok a dvojblok 

Herné kombinácie - útočné 

 po nahrávke pri sieti 

 postavenie a úlohy pri príjme podania 

a pri útoku 

 blokovanie (dvojblok); 

Herné systémy 

 bez špecializovaných hráčov; 

 hra s menším počtom hráčov 4 : 4 

 hra s plným počtom hráčov 6 : 6 

 

Basketbal  
zdokonaľovanie herných  činnosti 

jednotlivca 

 uvoľňovanie sa s loptou (na mieste 

obrátkou vpred  a vzad, v pohybe - 

zmena rýchlosti a smeru pohybu  pred 

sebou, obrátkou vzad); 

 prihrávky (dvoma rukami od pŕs, 

jednou rukou od  pleca - na mieste a v 

pohybe); 

 streľba (jednou rukou sponad hlavy z 

miesta, streľba  po dvojtakte, streľba 

jednou rukou sponad hlavy vo  

výskoku - z blízkych vzdialeností);  

 bránenie útočníka bez lopty (základy 

obranného  postoja) 

 bránenie útočníka s loptou (základy 

obranného  postoja 

Herné kombinácie: 

 hoď a bež; 

 založené na početnej prevahe           

útočníkov nad  obrancami (2:1, 3:2); 

 založené na clonení; 

 proti početnej prevahe útočníkov 

(3:2) 

  proti cloneniu.  

 útočný systém proti zónovému 

obrannému systému 

Futsal 

Herné činnosti jednotlivca  - útočné: 

 výber miesta 

 prihrávanie lopty 

 spracovanie lopty; 

 vedenie lopty; 

 obchádzanie súpera; 

 streľba; 

obranné: 

36 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Žiak má: 

 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

 rozvinúť toleranciu 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 poznať pravidlá aspoň 2 hier a 

vie ich uplatniť v hre; 

 chápať rozdiel v individuálnej 

a kolektívnej taktike 

 vedieť prezentovať osobný 

výkon na verejnosti, v súťaži, 

až k prípadnému profesijnému 

uplatneniu sa v športe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry 

 obsadzovanie hráča s loptou; 

 obsadzovanie hráča bez lopty; 

 odoberanie lopty. 

Herné činnosti brankára 

útočné a obranné. 

Herné kombinácie: 

útočné: 

 založené na prihrávke; 

 založené na vedení lopty; 

 založené na prihrávke a nabiehaní; 

obranné: 

 vzájomné zabezpečovanie. 

Herné systémy: 

 postupný útok 

 rýchly protiútok  

 osobná obrana; 

   

Ostatné netradičné športy 

Bedminton: 

 forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

Florbal 

 výber miesta 

 prihrávanie loptičky 

 spracovanie loptičky 

 vedenie loptičky; 

 obchádzanie súpera; 

 streľba; 

 postupný útok 

 rýchly protiútok  

6 

 

Žiak má: 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie 

herných činností  

a kombinácii v hre 

 Základné pravidlá, 

terminológia, technika a 

taktika herných činností. 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 
2 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické 

schopnosti 

 preukázať svoje vôľové 

vlastnosti 

Žiak má: 

 preukázať svoje 

fyzické schopnosti 

preukázať svoje 

vôľové vlastnosti 

Teória 

 organizačné pokyny 

 hygiena a bezpečnosť na hodinách tev 

a pri rôznych  športových činnostiach 

 

 Prierezová téma: Ochrana života 

a zdravia 

 

 Význam pohybových aktivít pre 

zdravie, odstraňovanie 

a stabilizovanie zdravotných porúch 

a oslabení žiaka 

 

 zásady poskytnutia prvej pomoci 

 zásady dopomoci pri gymnastických 

cvičeniach 

 základné pravidlá vybraných 

športových hier a netradičných 

športov 

 

3 Žiak má: 

 

 pochopiť význam zdravia pre 

jednotlivca a spoločnosť 

 porozumieť  základným 

otázkam vzniku 

civilizačných porúch 

zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom 

primárnej a sekundárnej 

prevencie; 

 vedieť poskytnúť prvú 

pomoc 

 získať poznatky o pravidlách 

športových disciplín a vedieť 

ich uplatniť pri  športových 

disciplínach 

 

Žiak: 

 

 hodnotenie 

úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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ROČNÍK : TRETÍ - CHLAPCI 

Rozpis učiva predmetu : TELESNÁ A ŚPORT. VÝCHOVA 

2 hodiny 

týždenne, 

spolu 66 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletika 

Atletika 

 Teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 Rozvoj výbušnej sily horných 

a dolných končatín 

 Zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 Vysoký, nízky štart. 

 Vytrvalostný beh 

 Vrh guľou 

 Hod granátom na vzdialenosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Žiak má: 

 Uplatniť pôsobenie veľkosti  

 sily vzhľadom na svoju   

 kondíciu 

 Rozvíjať pohybové a silové 

schopnosti  

 Získať poznatky o vplyve 

pohybu na opornú 

a pohybovú sústavu 

 Uplatniť osvojené 

športové zručnosti pri 

rozvoji jednotlivých 

pohybových  schopností 

 Získanie vytrvalosti v sile 

Žiak: 

 Test rýchlosti (beh 

na 100 m) 

 Test vytrvalosti( 

beh na 800 m 

alebo cezpoľný 

beh, príp.12 min. 

beh) 

 Vrh guľou na 

výkon 

 Hod granátom na 

výkon 

Gymnastika 

Poradové cvičenia 

 Základné povely pre činnosť 

jednotlivca a skupiny 

(triedy),hlásenie.. 

 Základné postoje, obraty, pochod, 

nástupové a pochodové tvary 

 Strečingové cvičenia 

 Cvičenia na správne držanie tela - 

základné polohy,  postoje, visy 

 Cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín  

 Kotúle, stojky v rôznych obmenách 

(podľa fyzických daností žiaka) 

 Väzby kotúľov 

 Preskoky cez kozu, švédsku debnu 

   

8 Žiak má: 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Dodržiavať zásady 

dopomoci, zabrániť úrazu 

a poskytnúť prvú pomoc 

 Prehĺbiť poznatky z 

gymnastického názvoslovia 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športovej 

gymnastike. 

 Zlepšiť koordinačné 

schopnosti, kĺbovú 

pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu 

vestibulárneho aparátu, 

 držanie tela 

 

 

 

 

Žiak: 

 Krátka zostava 

z nacvičených 

činností 

 Preskoky cez kozu, 

debnu 

 Test ohybnosti 

 Test sily dolných 

a horných končatín 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry 

didaktické hry 

pohybové hry 

 

Basketbal  
 Herné činnosti jednotlivca: 

 Uvoľňovanie sa s loptou, bez lopty    

 Obrátka  na mieste a  v pohybe  

zmena rýchlosti a smeru   

 Prihrávky (dvoma rukami od pŕs, 

jednou rukou od  pleca - na mieste a 

v pohybe) 

 Dribling 

 Dvojtakt 

 Streľba z miesta, v pohybe 

 Streľba  po dvojtakte  

 Bránenie útočníka bez lopty (základy 

obranného  postoja) 

 Bránenie útočníka s loptou (základy 

obranného  postoja 

Herné kombinácie: 

 Hoď a bež; 

 Založené na početnej prevahe 

útočníkov nad  obrancami (2:1, 3:2); 

 Postupný útok proti zónovému 

a osobnému obrannému systému 

 

Volejbal  
 Herné činnosti jednotlivca: 

 Zdokonalenie odbitia lopty obojruč 

zhora a zdola; 

 Nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba a do strán; 

 Prihrávka obojručne zdola; 

 Podanie zhora  

 Príjem podania  a jeho spracovanie 

 Nácvik smeča a blokov  

 Herné kombinácie: 

 Postavenie hráčov pri hre 

 Spracovanie podania v hrách s 

menším počtom hráčov 

 Zdokonalenie hry (6:6) 

Futsal 

Herné činnosti jednotlivca: 

 Prihrávky lopty   

 Vedenie a spracovanie lopty 

 Streľba po prihrávke, rohový kop 

Herné kombinácie: 

 Osobná obrana 

 Využitie postupného útoku 

Florbal 

Herné činnosti jednotlivca:  

 Vedenie loptičky a hokejky 

 Prihrávky 

 Streľba na bránku 

Herné kombinácie: 

 Obrana na svojej polovičke 

 Postupný útok   

 

 

36 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Žiak má: 

 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športových hrách 

 Získať poznatky 

o jednotlivých pravidlách 

hier 

 Zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 Preukázať uplatnenie 

herných činností  

a kombinácii v hre 

 Získať schopnosť anticipácie 

jednotlivca a skupiny 

 Prejaviť zmysel pre fair-play 

 Vedieť posúdiť kvalitu 

herných činností a herných 

kombinácií vo vzťahu k 

prevencii porúch a ochrane 

zdravia 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športových hrách 

 Zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 Preukázať uplatnenie 

herných činností  

a kombinácii v hre 

 Získať schopnosť anticipácie 

jednotlivca a skupiny 

 Prejaviť zmysel pre fair-play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry 

Ostatné netradičné športy 

Bedminton: 

 forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

  

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

   

6 

 

Žiak má: 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie 

herných činností  

a kombinácii v hre 

 Základné pravidlá, 

terminológia, technika a 

taktika herných činností. 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 
3 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické 

schopnosti 

 preukázať svoje vôľové 

vlastnosti 

Žiak má: 

 preukázať svoje 

fyzické schopnosti 

preukázať svoje 

vôľové vlastnosti 

Teória 

 organizačné pokyny 

  

 Prierezová téma – Ochrana života a 

zdravia 

 . Význam pohybových aktivít pre 

zdravie. odstraňovanie zdravotných 

porúch 

  Prvá pomoc pri poraneniach pri 

športe a jej zásady poskytovania  

  

Osobitosti telesnej výchovy a športovej 

prípravy chlapcov  

  

3 Žiak má: 

 

 pochopiť význam zdravia pre 

jednotlivca a spoločnosť 

 porozumieť  základným 

otázkam vzniku 

civilizačných porúch zdravia, 

zdravotných oslabení 

a princípom primárnej 

a sekundárnej prevencie; 

 vedieť poskytnúť prvú 

pomoc 

 základné zásady prvej 

pomoci; 

 pochopiť význam 

pohybových aktivít pre 

zdravie 

 získať poznatky o pravidlách 

športových disciplín a vedieť 

ich uplatniť pri  športových 

disciplínach 

 

Žiak: 

 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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ROČNÍK : ŠTVRTÝ - CHLAPCI 

Rozpis učiva predmetu : TELESNÁ A ŠPORT. VÝCHOVA 

2 hodiny 

týždenne, 

spolu 60 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletika                                             10 

Atletika 

 Teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 Rozvoj výbušnej sily horných 

a dolných končatín 

 Skok do výšky 

 Zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 Vysoký, nízky štart. 

 Vytrvalostný beh 

 Vrh guľou 

 Hod granátom na vzdialenosť 

 Skok do diaľky 

 

 

 

 

 

 

 

 Žiak má: 

 Uplatniť pôsobenie veľkosti  

 sily vzhľadom na svoju   

 kondíciu 

 Rozvíjať pohybové a silové 

schopnosti  

 Získať poznatky o vplyve 

pohybu na opornú 

a pohybovú sústavu 

 Uplatniť osvojené 

športové zručnosti pri 

rozvoji jednotlivých 

pohybových  schopností 

 Získanie vytrvalosti v sile 

Žiak: 

 Test rýchlosti (beh 

na 100 m) 

 Test vytrvalosti( 

beh na 800 m 

alebo cezpoľný 

beh, príp.12 min. 

beh) 

 Vrh guľou na 

výkon 

 Hod granátom na 

výkon 

Gymnastika                                  8 

Poradové cvičenia 

 Základné povely pre činnosť 

jednotlivca a skupiny 

(triedy),hlásenie.. 

 Základné postoje, obraty, pochod, 

nástupové a pochodové tvary 

 Strečingové cvičenia 

 Cvičenia na správne držanie tela - 

základné polohy,  postoje, visy 

 Cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín  

 Kotúle, stojky v rôznych obmenách 

(podľa fyzických daností žiaka) 

 Väzby kotúľov 

 Preskoky cez kozu, švédsku debnu 

  Cvičenia s hudbou  

 Žiak má: 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Dodržiavať zásady 

dopomoci, zabrániť úrazu 

a poskytnúť prvú pomoc 

 Prehĺbiť poznatky z 

gymnastického názvoslovia 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športovej 

gymnastike. 

 Zlepšiť koordinačné 

schopnosti, kĺbovú 

pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu 

vestibulárneho aparátu, 

 držanie tela 

 ; 

 

 

 

Žiak: 

 Krátka zostava 

z nacvičených 

činností 

 Preskoky cez kozu, 

debnu 

 Test ohybnosti 

 Test sily dolných 

a horných končatín 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry                                     30 

didaktické hry 

pohybové hry 

 

Basketbal  
 Herné činnosti jednotlivca: 

 Uvoľňovanie sa s loptou, bez lopty    

 Obrátka  na mieste a  v pohybe  

zmena rýchlosti a smeru   

 Prihrávky (dvoma rukami od pŕs, 

jednou rukou od  pleca - na mieste a 

v pohybe) 

 Dribling 

 Dvojtakt 

 Streľba z miesta, v pohybe 

 Streľba  po dvojtakte  

 Bránenie útočníka bez lopty (základy 

obranného  postoja) 

 Bránenie útočníka s loptou (základy 

obranného  postoja 

Herné kombinácie: 

 Hoď a bež; 

 Založené na početnej prevahe 

útočníkov nad  obrancami (2:1, 3:2); 

 Postupný útok proti zónovému 

a osobnému obrannému systému 

 

Volejbal  
 Herné činnosti jednotlivca: 

 Zdokonalenie odbitia lopty obojruč 

zhora a zdola; 

 Nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba a do strán; 

 Prihrávka obojručne zdola; 

 Podanie zhora  

 Príjem podania  a jeho spracovanie 

 Nácvik smeča a blokov  

 Herné kombinácie: 

 Postavenie hráčov pri hre 

 Spracovanie podania v hrách s 

menším počtom hráčov 

 Zdokonalenie hry (6:6) 

Futsal 

Herné činnosti jednotlivca: 

 Prihrávky lopty   

 Vedenie a spracovanie lopty 

 Streľba po prihrávke, rohový kop 

Herné kombinácie: 

 Osobná obrana 

 Využitie postupného útoku 

Florbal 

Herné činnosti jednotlivca:  

 Vedenie loptičky a hokejky 

 Prihrávky 

 Streľba na bránku 

Herné kombinácie: 

 Obrana na svojej polovičke 

 Postupný útok   

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Žiak má: 

 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športových hrách 

 Získať poznatky 

o jednotlivých pravidlách 

hier 

 Zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 Preukázať uplatnenie 

herných činností  

a kombinácii v hre 

 Získať schopnosť anticipácie 

jednotlivca a skupiny 

 Prejaviť zmysel pre fair-play 

 Vedieť posúdiť kvalitu 

herných činností a herných 

kombinácií vo vzťahu k 

prevencii porúch a ochrane 

zdravia 

 Preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 Uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového 

výkonu v športových hrách 

 Zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 Preukázať uplatnenie 

herných činností  

a kombinácii v hre 

 Získať schopnosť anticipácie 

jednotlivca a skupiny 

 Prejaviť zmysel pre fair-play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Netradičné športy                         6 

 ;    

Ostatné netradičné športy 

Bedminton: 

 forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

  

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

 Tenis 

 Forhend, bekhend, podanie hra podľa 

pravidiel  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Žiak má: 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie 

herných činností  

a kombinácii v hre 

 Základné pravidlá, 

terminológia, technika a 

taktika herných činností. 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 

Beh na 50 m,hod 2 kg loptou, zhyby 

Člnkový beh, sed ľah 

3 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické 

schopnosti 

 preukázať svoje vôľové 

vlastnosti 

Žiak má: 

 preukázať svoje 

fyzické schopnosti 

preukázať svoje 

vôľové vlastnosti 

Teória 

 organizačné pokyny 

 

 Prierezová téma – Ochrana života a 

zdravia 

 . Uplatňovať teoretické a praktické 

vedomosti a zručnosti zo športu pri 

prevencii chorôb a starostlivosti 

o zdravie. 

  Využitie nadobudnutej pohybovej 

gramotnosti na ďalšiu športovú 

činnosť vo svojom životnom štýle  

  

Vedieť prezentovať  osobný výkon 

v súťaži, na verejnosti, až 

k prípadnému profesionálnemu 

uplatneniu sa v športe 

  

3 Žiak má: 

 

 pochopiť význam zdravia pre 

jednotlivca a spoločnosť 

 porozumieť  základným 

otázkam vzniku 

civilizačných porúch zdravia, 

zdravotných oslabení 

a princípom primárnej 

a sekundárnej prevencie; 

 vedieť poskytnúť prvú 

pomoc 

 základné zásady prvej 

pomoci; 

 pochopiť význam 

pohybových aktivít pre 

zdravie 

 získať poznatky o pravidlách 

športových disciplín a vedieť 

ich uplatniť pri  športových 

disciplínach 

 

Žiak: 

 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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ROČNÍK : PRVÝ -DIEVČATÁ 

Rozpis učiva predmetu : TELESNÁ A ŠPORT. VÝCHOVA 

3 hodiny 

týždenne, 

spolu 99 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletika 

                                                     30 

 

 
 teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 pravidlá, rozhodovanie, metodicko 

–organizačné činnosti 

 zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 vysoký, polovysoký a nízky štart. 

 technika rôznych druhov  behu; 

 jogging 

 hod granátom, príp. kriket. loptou 

 skok do výšky 

 skok do diaľky 

 

 

 

 

 

30 

 Poznať základné pravidla 
diferencovane uplatniť pôsobenie 

veľkosti sily vzhľadom na svoju 

kondíciu a potrebu zdravia  

 charakterizovať zásady rozvoja a 

rozdiel vo vykonávaní cvičení na 

rozvoj rýchlosti a vytrvalosti,  

 získať poznatky o vplyve pohybu na 

opornú a pohybovú sústavu 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 pochopiť význam aktívneho 

odpočinku vo svojom pohybovom 

režim bezpečného pohybu 

v priestoroch telocvične, šatní, 

hygienických zariadení, 

bezpečnosť pri telesných 

cvičeniach. 

 Popísať osobnú hygienu 

z hľadiska rytmu práce, 

telesných cvičení, tréningu, 

telovýchovného prostredia. 

 Vymenovať prostriedky 

aktívneho a pasívneho  

odpočinku. 

 Poradové cvičenia 

Žiak. 

 test rýchlosti (beh na 

100 m) 

 test vytrvalosti( beh 

na 800 m alebo 

cezpoľný beh, 

príp.12 min. beh) 

 hod granátom 

Gymnastika                                      21 
  

poradové cvičenia 

 Zásady a význam organizácie práce v 

telesnej výchove, základné povely pre 

činnosť jednotlivca a skupiny 

(triedy),hlásenie.. 
 Základné postoje, obraty, pochod, 

nástupové a pochodové tvary 

 Všestranne rozvíjajúce cvičenia: 

 zostavenie a vedenie rozcvičenia 

základné polohy a pohyby tela a jeho 

častí, krátke  komplexy cvičení na 

presnosť polôh a ich zaujatia v rôznom  

tempe aj na hudobný doprovod 

 

 

 

 

7 

Žiak má: 

 pomenovať náradie, na ktorom sa 

cvičí, náčinie, s ktorým sa cvičí, a 

popísať a pomenovať pohybovú 

činnosť 

 preukázať pohybovú gramotnosť 

 vytvoriť si vzťah medzi športom 

a zdravím 

 správne držať telo, uvedomiť si 

princípy stability a lability tela pri 

pohybe v rôznych situáciách 

 Prehĺbiť poznatky z gymnastického 

názvoslovia 

Získať základné poznatky o hodnotení 

športového výkonu v  

Žiak: 

 krátka zostava 

z nacvičených 

prvkov 

 preskoky cez kozu, 

debnu 

 test ohybnosti 

 test sily dolných 

a horných končatín 

 skákanie so 

švihadlom na čas 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Gymnastika 

 

 cvičenia na správne držanie tela - 

základné polohy,  postoje, visy, 

strečingové cvičenia  

 cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín bez náčinia  

 cvičenia na  rozvoj ohybnosti a kĺbovej 

pohyblivosti 

 cvičenia s náčiním (švihadlo, lopta, 

gymnast. tyč, plná lopta ....) 

 výber zákl. tanečných krokov 

 
 Cvičebné tvary a preskoky 

 

 kotúle, stojky v rôznych obmenách 

(podľa fyzických daností žiaka) 

 väzby kotúľov 

 rôzne skoky a preskoky cez prekážky, 

štylizované skoky 

 preskoky cez kozu  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 športovej gymnastike. 

 zlepšiť koordinačné schopnosti, 

kĺbovú pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu vestibulárneho 

aparátu, držanie tela, estetické a 

rytmické cítenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športové hry                                     40   
 

 

Volejbal  
Herné činnosti jednotlivca 

 volejbalový streh; 

 pohyb hráča vpred, vzad a do strán; 

 odbitie lopty obojručne zhora a zdola; 

 nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba; 

 prihrávka obojručne zdola; 

 podanie čelné zdola 

 

Herné kombinácie - útočné 

 po nahrávke pri sieti 

 postavenie pri príjme podania 

 postavenie pri rozohraní lopty  

 postavenie pri útoku súpera 

 

Herné systémy 

 bez špecializovaných hráčov; 

 v hrách s menším počtom hráčov 

 

 

 

Basketbal  
Herné činnosti jednotlivca 

 uvoľňovanie sa s loptou (na mieste - 

obrátkou vpred  a vzad, v pohybe - 

zmena rýchlosti a smeru pohybu  pred 

sebou, obrátkou vzad); 

 prihrávky (dvoma rukami od pŕs, 

jednou rukou od  pleca - na mieste  

   

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Žiak má: 

 vedieť posúdiť kvalitu herných 

činností a herných kombinácií vo 

vzťahu k prevencii porúch a 

ochrane zdravia 

 preukázať pohybovú gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové zručnosti 

pri rozvoji jednotlivých 

pohybových  schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

 zdokonaliť osvojené herné činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 preukázať pohybovú gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové zručnosti 

pri rozvoji jednotlivých 

pohybových  schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry       

 a v pohybe); 

 streľba (jednou rukou sponad hlavy z 

miesta, streľba  po dvojtakte, streľba 

jednou rukou sponad hlavy vo  

výskoku - z blízkych vzdialeností);  

 bránenie útočníka bez lopty (základy 

obranného  postoja) 

 bránenie útočníka s loptou (základy 

obranného  postoja 

Herné kombinácie: 

 hoď a bež; 

 založené na početnej prevahe 

útočníkov nad  obrancami (2:1, 3:2); 

 proti početnej prevahe útočníkov (3:2) 

útočný systém – postupný útok proti 

zónovému obrannému systému 

 

 rozvinúť toleranciu 

 zdokonaliť osvojené herné činnosti 

preukázať uplatnenie herných činností  

a kombinácii v hre 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Netradičné športy 

Bedminton: 

  forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

Florbal 

  prihrávky, vedenie lopty, streľba po 

prihrávke a po zastavení 

 

 

10 

 

Žiak má: 

 zvládnuť zákl. techniku           

pravidlá prebraných druhov 

netradičných športov. 

 uplatniť osvojené športové zručnosti 

pri rozvoji jednotlivých 

pohybových  schopností 

 preukázať pohybovú gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 Základné pravidlá, terminológia, 

technika a taktika herných činností. 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 
4 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické schopnosti 

 preukázať svoje vôľové vlastnosti 

Žiak má: 

 preukázať svoje 

fyzické schopnosti 

 preukázať svoje 

vôľové vlastnosti 

Teória 

 organizačné pokyny 

 hygiena a bezpečnosť na hodinách tev 

a pri rôznych  športových činnostiach 

 

Prierezová téma: Ochrana života a 

zdravia 

 Vplyv telesnej a športovej výchovy na 

anatomické a fyziologické zmeny v 

organizme 

 Vplyv užívania návykových látok na 

organizmus človeka- drogy, alkohol, 

fajčenie 

 Zdravý životný štýl človeka a jeho 

vplyv na organizmus 

 

 Civilizačné poruchy zdravia, 

zdravotné oslabenia a princípy 

primárnej a sekundárnej prevenciie 

 

 

4 Žiak má: 

 

 pochopiť význam zdravia pre  

 jednotlivca a spoločnosti  

 

-pochopiť význam pohybových 

aktivít pre zdravie, telesný a duševný 

rozvoj človeka 

 pochopiť význam negatívneho 

vplyvu drog, alkoholu a nikotínu 

na vývoj organizmu  

-pochopiť význam zdravého 

životného štýlu pre zdravie človeka 

  

-porozumieť základným otázkam 

vzniku civilizačných porúch zdravia, 

zdravotných oslabení a princípom 

primárnej a sekundárnej prevencie 

 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 
poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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PRVÝ CHLAPCI 

Rozpis učiva predmetu : TELESNÁ A ŠPORT. VÝCHOVA 

3 hodiny 

týždenne, 

spolu 99 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletika                                         32 

 

 

Atletika 

 teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 pravidlá, rozhodovanie, 

metodicko –organizačné činnosti 

 zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 vysoký, polovysoký a nízky štart. 

 technika rôznych druhov  behu; 

 jogging 

 hod granátom, príp. kriket. loptou 

 skok do výšky 

 skok do diaľky 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

20 

o Poznať základné pravidla 
diferencovane uplatniť 

pôsobenie veľkosti sily 

vzhľadom na svoju kondíciu a 

potrebu zdravia  

o charakterizovať zásady 

rozvoja a rozdiel vo 

vykonávaní cvičení na rozvoj 

rýchlosti a vytrvalosti,  

o získať poznatky o vplyve 

pohybu na opornú a pohybovú 

sústavu 

o uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 pochopiť význam aktívneho 

odpočinku vo 

svojom pohybovom 

režimebezpečného pohybu 

v priestoroch telocvične, 

šatní, hygienických 

zariadení, bezpečnosť pri 

telesných cvičeniach. 

 Popísať osobnú hygienu 

z hľadiska rytmu práce, 

telesných cvičení, tréningu, 

telovýchovného prostredia. 

 Vymenovať prostriedky 

aktívneho a pasívneho  

odpočinku. 

 Poradové cvičenia 

Žiak. 

 test rýchlosti (beh na 

100 m) 

 test vytrvalosti( beh 

na 800 m alebo 

cezpoľný beh, príp.12 

min. beh) 

 hod granátom 

Gymnastika                                  19 

Poradové cvičenia 

 Zásady a význam organizácie práce v 

telesnej výchove, základné povely pre 

činnosť jednotlivca a skupiny (triedy), 

hlásenie.. 
Základné postoje, obraty, pochod, 

nástupové a pochodové 

2 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 pomenovať náradie, na ktorom 

sa cvičí, náčinie, s ktorým sa 

cvičí, a popísať a pomenovať 

pohybovú činnosť 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 vytvoriť si vzťah medzi 

športom a zdravím 

 správne držať telo, uvedomiť 

si princípy stability a lability 

tela pri pohybe v rôznych 

situáciách 

 Prehĺbiť poznatky z 

gymnastického názvoslovia 

 Získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športovej gymnastike. 

zlepšiť koordinačné  

Žiak: 

 krátka zostava 

z nacvičených prvkov 

 preskoky cez kozu, 

debnu 

 test ohybnosti 

 test sily dolných 

a horných končatín 

 skákanie so 

švihadlom na čas 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Gymnastika 

 základné polohy,  postoje, visy, 

strečingové cvičenia  

 cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín bez náčinia  

 cvičenia na  rozvoj ohybnosti a 

kĺbovej pohyblivosti 

 cvičenia s náčiním (švihadlo, lopta, 

gymnast. tyč, plná lopta ....) 

 výber zákl. tanečných krokov 

 
Cvičebné tvary a preskoky 

 

 kotúle, stojky v rôznych obmenách 

(podľa fyzických daností žiaka) 

 väzby kotúľov 

 rôzne skoky a preskoky cez prekážky, 

štylizované skoky 

preskoky cez kozu 

2 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 schopnosti, kĺbovú 

pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu 

vestibulárneho aparátu, držanie 

tela, estetické a rytmické 

cítenie 

 

 

Športové hry 40 

Volejbal  

Herné činnosti jednotlivca 

 volejbalový streh; 

 pohyb hráča vpred, vzad a do strán; 

 odbitie lopty obojručne zhora a zdola; 

 nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba; 

 prihrávka obojručne zdola; 

 podanie čelné zdola 

Herné kombinácie - útočné 

 po nahrávke pri sieti 

 postavenie pri príjme podania 

 postavenie pri rozohraní lopty  

 postavenie pri útoku súpera 

Herné systémy 

 bez špecializovaných hráčov; 

 v hrách s menším počtom hráčov 

Basketbal  
Herné činnosti jednotlivca 

 uvoľňovanie sa s loptou (na mieste - 

obrátkou vpred  a vzad, v pohybe - 

zmena rýchlosti a smeru pohybu  pred 

sebou, obrátkou vzad); 

 prihrávky (dvoma rukami od pŕs, 

jednou rukou od  pleca - na mieste a v 

pohybe); 

 streľba (jednou rukou sponad hlavy z 

miesta, streľba  po dvojtakte, streľba 

jednou rukou sponad hlavy vo  

výskoku - z blízkych vzdialeností);  

 bránenie útočníka bez lopty (základy 

obranného  postoja) 

 bránenie útočníka s loptou (základy 

obranného  postoja 

Herné kombinácie: 

 hoď a bež; 

 založené na početnej prevahe 

útočníkov nad  obrancami (2:1, 3:2); 

 proti početnej prevahe útočníkov 

(3:2) 

útočný systém – postupný útok proti 

zónovému obrannému systému 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

o batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

o hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 

o hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Športové hry 40 

Netradičné športy 

Bedminton: 

  forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

Florbal 

  prihrávky, vedenie lopty, streľba po 

prihrávke a po zastavení 

 

 

 

 
 

10 

 

Žiak má: 

 zvládnuť zákl. techniku           

pravidlá prebraných druhov 

netradičných športov. 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

  Základné pravidlá, 

terminológia, technika a 

taktika herných činností. 

 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 
4 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické 

schopnosti 

 preukázať svoje vôľové 

vlastnosti 

Žiak má: 

 preukázať svoje 

fyzické schopnosti 

 preukázať svoje 

vôľové vlastnosti 

Teória 

 organizačné pokyny 

 hygiena a bezpečnosť na hodinách tev 

a pri rôznych  športových činnostiach 

 

 Prierezová téma: Ochrana života 

a zdravia:  

 

 Vplyv telesnej a športovej výchovy na 

anatomické a fyziologické zmeny v 

organizme 

 Vplyv užívania návykových látok na 

organizmus človeka- drogy, alkohol, 

fajčenie 

 Zdravý životný štýl človeka a jeho 

vplyv na organizmus 

 

 Civilizačné poruchy zdravia, 

zdravotné oslabenia a princípy 

primárnej a sekundárnej prevencie 

 

4 Žiak má: 

 pochopiť význam zdravia pre  

 jednotlivca a spoločnosti  

 

-pochopiť význam pohybových 

aktivít pre zdravie, telesný 

a duševný rozvoj človeka 

 pochopiť význam 

negatívneho vplyvu drog, 

alkoholu a nikotínu na vývoj 

organizmu  

 pochopiť význam zdravého 

životného štýlu pre zdravie 

človeka 

-porozumieť základným 

otázkam vzniku civilizačných 

porúch zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom primárnej 

a sekundárnej prevencie 

  

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

Rozpis učiva predmetu : Pohybové hry 

2 hodiny 

týždenne, 

spolu 60 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletická príprava pohybových hier 

Atletika športových hier 

 teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 pravidlá, rozhodovanie, metodicko –

organizačné činnosti 

 zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 zdokonalenie štartov 

 zdokonalenie jedn. druhov behu; 

 hod granátom; 

 odrazové cvičenia, cvičenia na rozvoj 

výbušnosti 

 švihové cvičenia paží horných 

končatín 

 pád vpred – rybička 

 pád vzad - kolíska 

 

 

 
 

 

6 Žiak má: 

 diferencovane uplatniť 

pôsobenie veľkosti sily 

vzhľadom na svoju kondíciu a 

potrebu zdravia  

 charakterizovať zásady rozvoja 

a rozdiel vo vykonávaní 

cvičení na rozvoj rýchlosti 

a vytrvalosti  

 rozvoj morálnych a vôľových 

vlastností, ako je húževnatosť, 

bojovnosť, rozhodnosť, 

samostatnosť 

 poznať vplyv telesných cvičení 

na organizmus pri zvyšovaní 

pohybovej výkonnosti, zdravia 

a ich spoločenskom význame.  

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

Žiak: 

 test rýchlosti (beh na 

100 m) 

 test vytrvalosti( beh 

na 800 m alebo 

cezpoľný beh, príp. 

 hod granátom 

 pád vpred 

 pád vzad 

 člnkový beh 

Gymnastiká príprava pohybových hier 
Všestranne rozvíjajúce cvičenia: 

 základné polohy a pohyby tela a jeho 

častí, krátke  komplexy cvičení na 

presnosť polôh a ich zaujatia v 

rôznom  tempe aj na hudobný 

sprievod; 

 cvičenia na správne držanie tela - 

základné polohy,  postoje, visy, 

strečingové cvičenia  

 cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín bez náčinia  

 cvičenia na  rozvoj ohybnosti a 

kĺbovej pohyblivosti 

 cvičenia s náčiním (švihadlo, lopta, 

gymnast. tyč, plná lopta ....) 

 kotúle, stojky v rôznych obmenách 

(podľa fyzických daností žiaka) 

 väzby kotúľov 

 rôzne skoky a preskoky cez prekážky, 

štylizované skoky 

 preskoky cez kozu so zvyšovaním 

výšky a zväčšovaním vzdialenosti 

 švihové  cvičenia horných končatín 

6 Zlepšiť koordinačné schopnosti, 

kĺbovú pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu vestibularného 

aparát 

 kotúle, stojky v rôznych 

obmenách (podľa fyzických 

daností žiaka) 

 väzby kotúľov 

 rôzne skoky a preskoky cez 

prekážky, štylizované skoky 

preskoky cez kozu so zvyšovaním 

výšky a zväčšovaním vzdialenosti 

 zorganizovať si pohybový 

režim a vytvoriť si program 

vlastných pravidelných 

pohybových aktivít  ako súčasť 

životného štýlu; 

 

 

Žiak: 

 krátka zostava 

z nacvičených 

činností 

 preskok cez kozu, 

debnu 

 test ohybnosti 

 test sily dolných 

a horných končatín 

 skákanie so 

švihadlom na čas 

 odrazová sila 

dolných  končatín 

 švihová sila horných 

končatín 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Pohybové hry 

Športové hry 

didaktické hry 

pohybové hry 

 

Volejbal  

Herné činnosti jednotlivca 

 volejbalový streh; 

 pohyb hráča vpred, vzad a do strán; 

 odbitie lopty obojručne zhora a zdola; 

 nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba; 

 prihrávka obojručne zdola; 

 podanie čelné zdola a zhora; 

 útočný úder; 

 jednoblok. 

 Herné kombinácie - útočné 

 po nahrávke pri sieti 

 postavenie pri príjme podania 

 blokovanie (dvojblok); 

Herné systémy 

 bez špecializovaných hráčov; 

 v hrách s menším počtom hráčov 

 

Volejbal – herné činnosti jednotlivca 

 

 Zdokonalenie odbitia lopty obojruč 

zhora a zdola; 

 Nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba a do strán; 

 Prihrávka obojručne zdola; 

 Podanie zhora  

 Príjem podania  a jeho spracovanie 

 Nácvik smeča  

 

Herné kombinácie 

 

 Postavenie hráčov pri hre 

 Spracovanie podania v hrách s 

menším počtom hráčov 

 Zdokonalenie hry (6:6) 

 

Herné činnosti jednotlivca 

 Zdokonalenie techniky nahrávania 

obojruč zhora 

 Prihrávka obojručne zdola; 

 Podanie zhora  a jeho spracovanie 

 Zdokonalenie smeča 

 Nácvik blokovania 

Herné kombinácie 

 Postavenie hráčov pri hre 

 Spracovanie podania v hrách s 

menším počtom hráčov 

 Zdokonalenie hry 

 Kontrola 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 vedieť posúdiť kvalitu herných 

činností a herných kombinácií 

vo vzťahu k prevencii porúch a 

ochrane zdravia 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

 rozvinúť toleranciu 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

o batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

o hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

o hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Pohybové  hry 

Netradičné športy, drobné pohybové hry 

Bedminton: 

  forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

Florbal 

  prihrávky, vedenie lopty, streľba po 

prihrávke a po zastavení 

 

 

 

 
 

6 

 

Žiak má: 

 zvládnuť zákl. techniku           

pravidlá prebraných druhov 

netradičných športov. 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

  Základné pravidlá, 

terminológia, technika a 

taktika herných činností. 

 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 

- volejbalové batérie testov 
-odbitie prstami o stenu 

-odbitie bágrom o stenu 

- prihrávky vo dvojici ponad 

sieť 

- prihrávky bágrom  vo dvijici 

ponad sieť 

- test na výskokomeri 

- test obratnosti 

- podanie na presnosť 

 

2 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické 

schopnosti 

 preukázať svoje vôľové 

vlastnosti 

Žiak má: 

 preukázať svoje 

fyzické schopnosti 

 preukázať svoje 

vôľové vlastnosti 

Teória 

 organizačné pokyny 

 hygiena a bezpečnosť na hodinách tev 

a pri rôznych  športových činnostiach 

 zdravotné aspekty športovej činnosti 

jednotlivca a vplyv na jeho 

organizmus 

 

 pravidlá volejbalu 

 

 štruktúra súťaží dorastencov 

 

 rozhodovanie jednotlivých 

zápasov 

 

 organizácia turnajov a súťaži 

2 Žiak má: 

 pochopiť význam zdravia pre  

 jednotlivca a spoločnosti  

 

-pochopiť význam pohybových 

aktivít pre zdravie, telesný 

a duševný rozvoj človeka 

 pochopiť význam 

negatívneho vplyvu drog, 

alkoholu a nikotínu na vývoj 

organizmu  

 pochopiť význam zdravého 

životného štýlu pre zdravie 

človeka 

-porozumieť základným 

otázkam vzniku civilizačných 

porúch zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom primárnej 

a sekundárnej prevencie 

  

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 
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NEPOVINNÝ PREDMET: Pohybové hry 

 

ROČNÍK : PRVÝ, DRUHÝ, TRETÍ, ŠTVRTÝ 

 

Rozpis učiva predmetu : Pohybové hry 

2 hodiny 

týždenne, 

spolu 66 

vyučovacích 

hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Atletická príprava pohybových hier 

Atletika športových hier 

 teória pohybovej činnosti 

jednotlivých disciplín  

 pravidlá, rozhodovanie, metodicko –

organizačné činnosti 

 zostavenie a vedenie rozcvičenia 

 zdokonalenie štartov 

 zdokonalenie jedn. druhov behu; 

 hod granátom; 

 odrazové cvičenia, cvičenia na rozvoj 

výbušnosti 

 švihové cvičenia paží horných 

končatín 

 pád vpred – rybička 

 pád vzad - kolíska 

 

 

 
 

 

8 Žiak má: 

 diferencovane uplatniť 

pôsobenie veľkosti sily 

vzhľadom na svoju kondíciu a 

potrebu zdravia  

 charakterizovať zásady rozvoja 

a rozdiel vo vykonávaní 

cvičení na rozvoj rýchlosti 

a vytrvalosti  

 rozvoj morálnych a vôľových 

vlastností, ako je húževnatosť, 

bojovnosť, rozhodnosť, 

samostatnosť 

 poznať vplyv telesných cvičení 

na organizmus pri zvyšovaní 

pohybovej výkonnosti, zdravia 

a ich spoločenskom význame.  

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

Žiak: 

 test rýchlosti (beh na 

100 m) 

 test vytrvalosti( beh 

na 800 m alebo 

cezpoľný beh, príp. 

 hod granátom 

 pád vpred 

 pád vzad 

 člnkový beh 

Gymnastiká príprava pohybových hier 
Všestranne rozvíjajúce cvičenia: 

 základné polohy a pohyby tela a jeho 

častí, krátke  komplexy cvičení na 

presnosť polôh a ich zaujatia v 

rôznom  tempe aj na hudobný 

sprievod; 

 cvičenia na správne držanie tela - 

základné polohy,  postoje, visy, 

strečingové cvičenia  

 cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, 

trupu a dolných  končatín bez náčinia  

 cvičenia na  rozvoj ohybnosti a 

kĺbovej pohyblivosti 

 cvičenia s náčiním (švihadlo, lopta, 

gymnast. tyč, plná lopta ....) 

 kotúle, stojky v rôznych obmenách 

(podľa fyzických daností žiaka) 

 väzby kotúľov 

 rôzne skoky a preskoky cez prekážky, 

štylizované skoky 

 preskoky cez kozu so zvyšovaním 

výšky a zväčšovaním vzdialenosti 

 švihové  cvičenia horných končatín 

8 Zlepšiť koordinačné schopnosti, 

kĺbovú pohyblivosť a ohybnosť, 

funkčnú stabilitu vestibularného 

aparát 

 kotúle, stojky v rôznych 

obmenách (podľa fyzických 

daností žiaka) 

 väzby kotúľov 

 rôzne skoky a preskoky cez 

prekážky, štylizované skoky 

preskoky cez kozu so zvyšovaním 

výšky a zväčšovaním vzdialenosti 

 zorganizovať si pohybový 

režim a vytvoriť si program 

vlastných pravidelných 

pohybových aktivít  ako súčasť 

životného štýlu; 

 

 

Žiak: 

 krátka zostava 

z nacvičených 

činností 

 preskok cez kozu, 

debnu 

 test ohybnosti 

 test sily dolných 

a horných končatín 

 skákanie so 

švihadlom na čas 

 odrazová sila 

dolných  končatín 

 švihová sila horných 

končatín 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Pohybové hry 

Športové hry 

didaktické hry 

pohybové hry 

 

Volejbal  

Herné činnosti jednotlivca 

 volejbalový streh; 

 pohyb hráča vpred, vzad a do strán; 

 odbitie lopty obojručne zhora a zdola; 

 nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba; 

 prihrávka obojručne zdola; 

 podanie čelné zdola a zhora; 

 útočný úder; 

 jednoblok. 

 Herné kombinácie - útočné 

 po nahrávke pri sieti 

 postavenie pri príjme podania 

 blokovanie (dvojblok); 

Herné systémy 

 bez špecializovaných hráčov; 

 v hrách s menším počtom hráčov 

 

Volejbal – herné činnosti jednotlivca 

 

 Zdokonalenie odbitia lopty obojruč 

zhora a zdola; 

 Nahrávka odbitím obojručne zhora 

pred seba a do strán; 

 Prihrávka obojručne zdola; 

 Podanie zhora  

 Príjem podania  a jeho spracovanie 

 Nácvik smeča  

 

Herné kombinácie 

 

 Postavenie hráčov pri hre 

 Spracovanie podania v hrách s 

menším počtom hráčov 

 Zdokonalenie hry (6:6) 

 

Herné činnosti jednotlivca 

 Zdokonalenie techniky nahrávania 

obojruč zhora 

 Prihrávka obojručne zdola; 

 Podanie zhora  a jeho spracovanie 

 Zdokonalenie smeča 

 Nácvik blokovania 

Herné kombinácie 

 Postavenie hráčov pri hre 

 Spracovanie podania v hrách s 

menším počtom hráčov 

 Zdokonalenie hry 

 Kontrola 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 vedieť posúdiť kvalitu herných 

činností a herných kombinácií 

vo vzťahu k prevencii porúch a 

ochrane zdravia 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu 

v športových hrách 

 zlepšiť anticipáciu partnera 

 rozvinúť toleranciu 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

o batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

o hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

o hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

 batéria testov na 

zistenie úrovne 

herných činností 

jednotlivca  

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov (ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 
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Názov tematického celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Pohybové  hry 

Netradičné športy, drobné pohybové hry 

Bedminton: 

  forhend, bekhend, smeč, podanie, hra 

podľa platných  pravidiel 

Fresbee (lietajúci tanier): 

 prihrávka sponad hlavy, forhend, 

bekhend. 

Stolný tenis: 

 forhend, bekhend, podanie, hra podľa 

platných pravidiel. 

Florbal 

  prihrávky, vedenie lopty, streľba po 

prihrávke a po zastavení 

 

 

 

 
 

6 

 

Žiak má: 

 zvládnuť zákl. techniku           

pravidlá prebraných druhov 

netradičných športov. 

 uplatniť osvojené športové 

zručnosti pri rozvoji 

jednotlivých pohybových  

schopností 

 preukázať pohybovú 

gramotnosť 

 zdokonaliť osvojené herné 

činnosti 

 preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre 

  Základné pravidlá, 

terminológia, technika a 

taktika herných činností. 

 

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 hodnotenie 

osvojených 

schopností a 

zručnosti v hre 

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

(testy VPV) 

- volejbalové batérie testov 
-odbitie prstami o stenu 

-odbitie bágrom o stenu 

- prihrávky vo dvojici ponad 

sieť 

- prihrávky bágrom  vo dvijici 

ponad sieť 

- test na výskokomeri 

- test obratnosti 

- podanie na presnosť 

 

2 Žiak má: 

 preukázať svoje fyzické 

schopnosti 

 preukázať svoje vôľové 

vlastnosti 

Žiak má: 

 preukázať svoje 

fyzické schopnosti 

 preukázať svoje 

vôľové vlastnosti 

Teória 

 organizačné pokyny 

 hygiena a bezpečnosť na hodinách tev 

a pri rôznych  športových činnostiach 

 zdravotné aspekty športovej činnosti 

jednotlivca a vplyv na jeho 

organizmus 

 

 pravidlá volejbalu 

 

 štruktúra súťaží dorastencov 

 

 rozhodovanie jednotlivých 

zápasov 

 

 organizácia turnajov a súťaži 

2 Žiak má: 

 pochopiť význam zdravia pre  

 jednotlivca a spoločnosti  

 

-pochopiť význam pohybových 

aktivít pre zdravie, telesný 

a duševný rozvoj človeka 

 pochopiť význam 

negatívneho vplyvu drog, 

alkoholu a nikotínu na vývoj 

organizmu  

 pochopiť význam zdravého 

životného štýlu pre zdravie 

človeka 

-porozumieť základným 

otázkam vzniku civilizačných 

porúch zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom primárnej 

a sekundárnej prevencie 

  

Žiak: 

 hodnotenie úrovne 

osvojených 

poznatkov.(ústne, 

príp. písomným 

testom) 

 

 

 

V súlade s úlohami Národného programu prevencie obezity sa odporúča zvyšovať počet hodín 

telesnej a športovej výchovy v rámci školského vzdelávacieho programu a motivovať deti 

a žiakov k pohybovej aktivite. V súlade s pedagogicko- organizačných pokynov na školský rok 

2010/2011 sa zaviedol nepovinný predmet Pohybové hry v  rámci ktorého sa žiaci pripravujú aj 

na reprezentáciu okresných a krajských kôl športových súťaži.  
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Názov predmetu UMENIE A KULTÚRA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 
 

Predmet umenie a kultúra patrí do rovnomennej oblasti UMENIE A KULTURA. Vyučuje sa v 1. 

– 4. ročníku vyššieho sekundárneho vzdelávania. Nadväzuje na predmet výchova umením v tej 

istej oblasti, ktorá sa vyučuje v 8. a 9. ročníku nižšieho sekundárneho vzdelávania. 

Od školského roku 2012-2013 sa vyučuje v prvom ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne. 

 

Predmet umenie a kultúra  

- integrálne spája percepciu globálnych javov života s hlavnými umeleckými druhmi, 

svetom kultúry, životným štýlom,  

- rozvíja tvorivé myslenie zručnosti a návyky žiakov,  

- formuje ich vlastné názory a hodnotové postoje. 

 

V rámci predmetu umenie a kultúra učiteľ uplatňuje zážitkové metódy edukácie, kreatívne 

chápanie umenia, estetična a širšej kultúrnej aktivity človeka. 

Prostredníctvom zážitkových a skúsenostných metód vyučovania (projekčné metódy, dramatická 

výchova, priama skúsenosť atď.) motivuje žiakov, rozvíjať a kultivovať ich osobnosť. Zámer 

aktívnej formy vnímania umeleckého diela smeruje k praktickej činnosti spojenej s poznávaním 

vyjadrovacích prostriedkov, reči umenia.  

Spoločné témy, námety, procesy, analógie a špecifiká vo vyjadrovacích prostriedkoch atď. sú 

obsahom interpretácie rôznych druhov umení ako realizácia polyestetickej výchovy. 

Systém chronológie dejín umenia je uplatňovaný až vo vyšších ročníkoch, kde vnímanie a 

spoznávanie umenia v historickom kontexte nemusí byť viazané na postupnosť minulosť – 

prítomnosť, dôraz je kladený na aktuálne formy umenia v súčasnom svete. Poznanie estetických 

pojmov a estetických názorov v paralele dejín umenia a kultúry je záverečnou syntézou 

vedomostí a zručností žiaka gymnázia. 
 

 

Obsah vzdelávania 

 

Obsahové zameranie prvého  ročníka: 

Zážitková a aktívna forma vnímania umeleckého diela spojená s praktickou činnosťou zameraná 

na poznávanie a osvojovanie si vyjadrovacích prostriedkov umenia a kultúry. 

 

Vzdelávací obsah je rozdelený na tieto tematické okruhy: 

Svet kultúry, vizuálne, zvukove, pohybové, priestorové znaky a činnosti človeka 

Základne vyjadrovacie prostriedky hlavných umeleckých druhov – výtvarných umení, 

hudobných umení, slovesných umení, dramatických umení, filmových a elektronických 

Časove a priestorové súvislosti kultúry 

Funkcie umenia, estetické vnímanie 

Životný štýl. Móda. Kultúra tela, zmysel športu 

Populárna masová kultúra. Elektronické média 
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Obsahové zameranie druhého ročníka: 

Interpretácia umeleckých diel – kontinuita prepojenia rôznych umeleckých diel prostredníctvom 

spoločných tém, prvkov. Podoby a fungovanie kultúry. 

Vzdelávací obsah je rozdelený na tieto tematické okruhy: 

Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencii z histórie 

kultúry a z kultúry vlastného regiónu a národa. 

Princípy populárnej kultúry, masová kultúra, elektronické média. Kultúrna komunikácia. 

Kultúra a technika. 

 

Obsahové zameranie tretieho  ročníka: 

Vnímanie umenia v historickom kontexte: súčasnosť – minulosť, komparácia epoch. 

Tematické celky: 

Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencii z histórie 

kultúry a z kultúry vlastného regiónu a národa (doraz na historické súvislosti). 

 Prevádzka v kultúre, umelecky trh, medzikultúrne vzťahy. 
 

Obsahové zameranie štvrtého ročníka: 

Estetické pojmy a estetické názory v paralele dejín umenia a kultúry (filozofia kultúrnych 

epoch). 

Tematické celky: 

Základne princípy vedeckého poznávania. 

Teoretické poznávanie kultúry 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

 

Hlavným cieľom predmetu umenie a kultúra je rozvoj socio-afektívnych schopností žiaka, jeho 

postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry. Predmet sa orientuje aj na 

rozvoj psycho-motorických schopností žiaka, na jeho samostatné tvorivé vyjadrovanie obsahov 

psychiky, ako aj na rozvoj kognitívnych schopností žiaka v poznávaní kultúry súčasnosti a 

minulosti. 

 

Čiastkovými cieľmi učebného predmetu jerozvíjať u žiaka kultúrne kompetencie v podobe: 

- rozvoj žiakovej kultúrnej identity, 

- rozvoj kultúrno-historického povedomia, 

- rozvoj schopnosti porozumieť iným kultúram, 

- rozvoj schopnosti rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a kultúr, 

-  rozvoj schopnosti vnímať rôzne vyjadrovacie prostriedky, médiá a tendencie, ktoré 

v kultúre a v umeniach existujú, 

- rozvoj schopnosti vyjadrovať sa na úrovni doby a na úrovni svojich optimálnych 

schopností s pomocou nástrojov, ktoré žiakovi kultúra ponúka, 

- rozvoj kultivovanej vizuálnej, sluchovej, jazykovej a pohybovej gramotnosti, 

- rozvoj schopnosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií) 

prostredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, písaného a 

hovoreného slova, architektúry, výtvarných prostriedkov a elektronických médií. 

(hudobných, výtvarných, dramatických umení, multimédií, literatúry a hovoreného slova, 

dizajnu a architektúry). 
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Predmet podporuje aj zodpovedné a samostatné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k 

subkultúram, k tradičným hodnotám vlastnej kultúry, podnecuje kritické myslenie vo vzťahu k 

mediálnej ponuke a k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa tu žiakove interkultúrne 

kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. 

Predmet rozvíja vo viacerých témach tak osobnostné kompetencie, ako aj kognitívne 

kompetencie, komunikačné kompetencie a občianske kompetencie. Pretože žiak je komplexnou 

osobnosťou a nie je možné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, niektoré kompetencie sa 

rozvíjajú cez viaceré témy. Predmet vedie žiakov k tomu, aby vnímali kultúrne artefakty, 

kultúrne prejavy a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako prirodzenú súčasť svojho života. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Vo vyučovacom predmete umenie a kultúra využívame pre utváranie a rozvíjanie  nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 

každý každému porozumel 

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver 

- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet, umelecké dielo) 

- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

- presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére 

- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve 

- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých 

- argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému 

 

Schopnosti riešiť problémy 

- rozvíjať schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 

argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

- naučiť sa pracovať s návodmi, nariadeniami, zákonmi 

- tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia 

- prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery 

- pripraviť  vlastné prezentácie a vystúpenia 

- schopnosť využívať informačné a  komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce 

- schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné 

stanovisko 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

- získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

- preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku 
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- vytvárať, rozvíjať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti – samostatnosť, 

rozhodnosť, húževnatosť, kritickosť a sebakritickosť, dôvera vo vlastné sily, 

zodpovednosť 

 

Vo väzbe na kľúčové kompetencie možno vyčleniť tieto hlavné kultúrne kompetencie, ktoré 

rozvíja predmet umenie a kultúra: 

- povedomie kultúrnej identity, 

- rešpekt a tolerancia k hodnotám iných kultúr, základné interkultúrne kompetencie pre 

komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr, 

- pochopenie významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia v živote človeka a 

spoločnosti, 

- rozlišovanie hlavných umeleckých druhov, reflexia svojich estetických zážitkov, 

- kultivovaná vizuálna, akustická, jazyková a pohybová gramotnosť, schopnosť 

kreatívneho vyjadrovanie myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych 

médií, 

- práca s informáciami o významných umeleckých dielach a tendenciách z európskej 

tradície, a informáciami o typických dielach vybraných iných kultúrnych tradícií, 

- porozumenie súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, 

- kultúrna komunikácia, 

- zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám. 

Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním predmetu umenie a kultúra 

Poznávacia 

(kognitívna) 
Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne 

operácie. 

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie. 

Akceptovať skupinové 

rozhodnutia. 
Regulovať svoje správanie. 

Formulovať a riešiť 

problémy, používať 

stratégie a postupy 

riešenia. 

Vyhľadávať informácie. Kooperovať v skupine. 
Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické 

myslenie. 

Formulovať svoj názor a 

argumentovať. 

Tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a iných. 

 

Nájsť si vlastný štýl 

učenia  a vedieť sa 

učiť v skupine. 

 
Diskutovať a viesť diskusiu 

o odbornom probléme. 

 

Myslieť tvorivo a 

uplatniť výsledky 

tvorivého myslenia. 

   

 

 

Pokyny hodnotenia 

Hodnotenie a klasifikácia vychádza z aktuálneho metodického pokynu v danom školskom roku 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Aktualizácia obsahu učiva   

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Priblíženie učiva s príkladmi zo života 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Aktualizácia obsahu učiva   

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Motivačná demonštrácia – ukážky objektov 

pozorovania 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Aktualizácia obsahu učiva   

Informačnoreceptívna -  výklad 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Problém ako motivácia 

Aktualizácia obsahu učiva   

Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia umenia a kultúry žiakov gymnázia sa využijú 

nasledovné učebné zdroje:  

Literatúra: Umenie a kultúra pre 1.ročník, Mistrík, EDUCO, Prievidza, 2009 

                   Umenie a kultúra pre 2.ročník, Mistrík, EDUCO, Prievidza, 2009 

                  Umenie a kultúra pre 3.ročník, Mistrík, EDUCO, Prievidza, 2009 

(učebnice budú dopĺňané o nové vydania) 

Ďalšia literatúra: Estetický slovník, Umění a kýč, Dejiny umenia 

Didaktická technika:  interaktívna tabuľa, PC, netbooky 

Ďalšie zdroje: Internet, časopisy, umelecké predmety 

Pomôcky z projektu moderná škola 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Občianska náuka ( psychológia – psychika človeka) 

Informatika - Power pointe 

Dejepis  - historické pamiatky 

Cudzí jazyk – móda  

Geografia – miestny región 

Občianska náuka ( sociológia – kultúra)  
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Občianska náuka (filozofia) 

Fyzika – elektronické prístroje 

Biológia – zdravý štýl jedinca 

Princípy populárnej kultúry, masová kultúra, elektronické média. Kultúrna 

komunikácia. Kultúra a technika        
Občianska náuka ( sociológia – kultúra,  psychológia – komunikácia)  

Informatika – Powerpoint 

Občianska náuka (filozofia) 

Cudzí jazyk – objavy a vynálezy 

Fyzika – svet techniky 

 

Tematické celky odučené s použitím výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu  

Moderná škola Kód ITMS projektu: 26110130272  

Práca s e-learningovým portálom na http://www.esf.edu.sk  

Multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, aplikácia e-Beam Interact 

http://www.esf.edu.sk/
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : UMENIA A KULTÚRA 

Ročník: prvý 

1 hodina týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Tematické 

okruhy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Svet kultúry, vizuálne, zvukove, pohybové, priestorové znaky a činnosti človeka 

Kultúrna  identita,  

Kultúrna tradícia  

a história obce, 

regiónov SR, 

v Európe, vo svete 

Kultúra a jej systém 

6 historické pamiatky v regióne 

tradičné remesielá 

pamiatka 

- Vymenovať historické pamiatky 

v regióne 

- Uviedol príklady tradičných 

remesiel 

- Nakreslil a opísal danú pamiatku 

-prezentoval kultúrne zaujímavosti 

obce, regiónu  

 

 

Každý z nás je iný, 

úcta k starším 

Reklama, videoklipy 

Propagácia zdravej 

výživy 

Dizajn vecí 

v domácností a v škole 

Každodenná kultúra 

okolo nás 

Sviatky na Slovensku 

Sviatky vo svete 

Vianočné sviatky 

 

9  
propagačné a reklamné predmety  
psychológia pôsobenia reklamy 
videoklip 
napodobeniny  každodenných 
predmetov podľa výberu žiakov 
predmety v domácnosti a v škole 
dizajn 
všednosť a slávnosť 

sakrálne umenie v hudbe 

a výtvarnom umení 

pamätník 

- Priniesol ukážky rôznych 

propagačných a reklamných 

predmetov   
- Napísal  referát o psychológii 

pôsobenia reklamy 
- Diskutoval o daných 
videoklipoch 
- Zhotovil napodobeniny  
každodenných predmetov podľa 
výberu žiakov 
- Porovnal vlastnosti predmetov 
v domácnosti a v škole 
- Pochopil štýl a funkciu v dizajne 

- zhotovil vianočnú výzdobu, 

pohľadnice 

Diskutoval o všednosti a slávnosti 

- Charakterizoval sakrálne umenie 

v hudbe a výtvarnom umení 

- Navrhol pamätník 

Základne vyjadrovacie  prostriedky hlavných   umeleckých druhov výtvarných umení, 

hudobných umení, slovesných umení, dramatických umení, filmových a elektronických   

Svet estetických 

a umeleckých foriem 

pantomimicky 

prerozprávaný 

ľubovoľný príbeh 

 

1 Pantomíma 

pantomimicky prerozprávaný 

ľubovoľný príbeh 

- Vysvetlil pojem pantomíma 

- Pomocou pantomímy prerozprával 

ľubovoľný príbeh 

Ilustrácia príbehu 

napr. o škodlivosti 

drog 

 

Dizajn školy 

v minulosti a dnes 

 

3  Videofilm 

 obrazy a zvuky okolo nás 

ilustrovaný príbeh  

interiérový dizajn školy 

a usporiadanie priestoru v obci 

 

- Diskutoval o ukážkach 

z videofilmoch, obrazoch a zvukoch 

okolo nás 

- Ilustroval daný príbeh resp. 

rozprávku 

- Navrhol  interiérový dizajn školy 

a usporiadanie priestoru v obci 
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Názov 

tematického 

celku 

Tematické 

okruhy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Časove a priestorové súvislosti kultúry 

Kultúrne dedičstvo, 

ochrana životného 

prostredia 

 

1 produkty elektronických médií 

masová kultúra 

 populárna kultúra 

klasická kultúra 

svetové kultúrne dedičstvo 

 regionálne pamiatky 

 

- Vymenoval rôzne produkty 

elektronických médií 

- Vysvetlil pojem masová kultúra, 

populárna kultúra, klasická kultúra 

- Uviedol príklady svetového 

kultúrneho dedičstva dedičstva 

a regionálne pamiatky 

 

 

Premeny funkcií 

v čase a v priestore 

 

1 miesto umenia v živote človeka 

hudobné žánre 

žánre v maliarstve a sochárstve 

funkcia jednotlivých umeleckých 

druhov 

- Diskutoval o mieste umenia 

v živote človeka 

- Vymenoval hudobné žánre, žánre 

v maliarstve a sochárstve 

- Interpretoval funkciu jednotlivých 

umeleckých druhov 

Funkcie umenia, estetické vnímanie 

Funkcia umenia a 

estetické vnímanie 

 

1 fotodokumentácia o kráse prírody a 

civilizácie 

orientácia  v „kultúrnom šume“ 

- Priniesol fotodokumentáciu o kráse 

prírody 

- Diskutoval  o orientácii v 

„kultúrnom šume“ 

Umelecké druhy 

Estetický zážitok 

3 Rytmus 

 Symetria 

 Melódia 

Kompozícia 

 gradácia  

synestetické pôsobenie 

- Objasnil vyjadrovacie prostriedky 

v umeniach – rytmus, symetria, 

melódia, kompozícia, gradácia a pod 

- Pochopil možnosti a ohraničenia 

synestetického pôsobenia 

Životný štýl. Móda. Kultúra tela, zmysel športu   

Komunikácia 

gestom, mimikou, 

móda 

Funkcie oblečenia. 

Telový dizajn 

Kultúra životného 

štýlu 

zmysel športu. 

6 Neverbálna  komunikácia 

Návrh na  vlastný telový dizajn 

vyjadrovacie prostriedky módy 

diferenciácia v oblečení a estetike 

odievania 

etiketa 

modelové situácie kultúrnej 

komunikácie 

Kalokagatia 

Športy 

zdravý životný štýl   

kultúra tela 

- Definoval  pojem neverbálne 

komunikácia 

- Prezentoval návrhy na  vlastný 

telový dizajn 

- Charakterizoval vyjadrovacie 

prostriedky módy 

- Diskutovať o diferenciácii 

v oblečení a estetike odievania 

- Objasnil pojem etiketa 

- Vytvoril vlastné modelové situácie 

kultúrnej komunikácie 

 

- Vysvetlil pojem kalokagatia 

- Vymenoval rôzne športy 

- Diskutoval o zdravom životnom 

štýle a kultúre tela 
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Názov 

tematického 

celku 

Tematické 

okruhy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Populárna masová kultúra. Elektronické média 

Populárna 

kultúra. 

2 princípy populárnej kultúry 

komiks 

paródia na známu značku/logo 

show  

gýč, brak 

suvenír z vlastnej obce 

ť vlastný hodnotový postoj 

dizajn webovej stránky školy 

logo školy 

elektronický fotoalbum 

 

Prierezová téma- v priebehu 

školského roka pripraviť 

a realizovať  relácie v školskom 

rozhlase  na vybrané pamätné dni–

Mediálna výchova 

 

 

 

- Objasnil  princípy populárnej 

kultúry 

- Zhotovil komiks 

- Pripravil  paródiu na známu 

značku/logo 

- Diskutoval na tému show 

Masová kultúra. 

Tzv. vysoká kultúra 

- Vysvetlil pojem gýč, brak 

- Vytvoril suvenír z vlastnej obce 

- Prezentoval vlastný hodnotový 

postoj 

Elektronické 

média. 

(dodržiavanie 

ľudských práv) 

- Vylepšil dizajn webovej stránky 

školy 

- Navrhol logo školy  

- Vytvoril elektronický fotoalbum 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : UMENIA A KULTÚRA 
 

1 hodiny týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Tematické 

okruhy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencii z histórie 

kultúry a z kultúry vlastného regiónu a národa             

Umelecké dielo 

Úžitkové 

predmety v minulosti 

a v 21.storočí 

 

2 úžitkové predmety 

umelecké diela 

rozdiely medzi úžitkovými 

 predmetmi a umeleckými dielami 

 Vymenoval  a nakreslil úžitkové 

predmety  

 Uviedol príklady umeleckých diel 

 Diskutoval o rozdieloch medzi 

úžitkovými predmetmi 

a umeleckými dielami. 

Estetické 

Vnímanie, normy, 

estetický vkus, zážitok 

2  
Zážitok 

 vkus   

estetické vnímanie  

- Vysvetlil pojmy zážitok, vkus a  

   uviedol konkrétne príklady 

-  Objasnil estetické vnímanie 

daného umeleckého predmetu 

Analýza a štruktúra 

umeleckého 

diela 

2 umelecké diela z rôznych  

umeleckých druhov 

vyjadrovacie prostriedky 

umeleckých diel z rôznych 

umeleckých druhov 

- Uviedol umelecké diela z rôznych  

umeleckých druhov 

- Porovnal  vyjadrovacie prostriedky 

umeleckých diel z rôznych 

umeleckých druhov 

Ako rozumieť umeniu, 

umelecké významy 

 

1 Interpretovať  umelecké dielo 

 „intenzity, rôznosti ...“ zážitkov 

z vnímania daných artefaktov 

-  Interpretoval  konkrétne umelecké 

dielo 

- Porovnal „intenzity, rôznosti ...“ 

zážitkov z vnímania daných 

artefaktov 

Hlavne umelecké 

Druhy 

Umelecká literatúra – 

poézia, báseň 

o negatívnom vplyve 

drog 

Umelecká literatúra – 

próza, tvorba o význame 

rodiny 

Výtvarné umenie – maľba 

a grafika 

Výtvarné umenie – 

fotografia, fotka 

o ochrane životného 

prostredia 

Výtvarné umenie – 

architektúra 

Divadelné umenie- 

bábkové divadlo 

Divadelné umenie- 

pantomíma 

Divadelné umenie- balet 

a výrazový tanec 

Audio-vizuálne umenie – 

filmové umenie 

Hudobné umenia 

14 umelecké druhy 

vybrané  umelecké druhy 

- Vymenoval umelecké druhy 

- Diskutoval  o vybraných  

umeleckých druhoch 

- vytvoril báseň, poviedku na volenú 

tému 

- pripravil si a zahral bábkové 

divadlo 

-pripravil pozvánku na balet 

- diskutoval a prezentoval hudbu, 

ktorú rád počúva 

- urobil kritiku k vybranému filmu 
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Princípy populárnej kultúry, masová kultúra, elektronické média. Kultúrna 

komunikácia. Kultúra a technika        

Populárna 

Kultúra 

Kultúra a tvorca 

Remeslá v minulosti a 

dnes 

4 hlavné typy produktov populárnej 

kultúry  

idol 

 vzor 

norma 

zmysel populárnej kultúry 

miestny folklór 

- Charakterizoval  a interpretoval 

hlavné typy produktov populárnej 

kultúry  

- Viedol diskusiu na tému idol, vzor, 

norma 

- Pochopil zmysel populárnej kultúry 

- Oboznámil sa o miestnom folklóre 

 

Masová kultúra 

Ako funguje televízia 

Internet 

Rozhjlas 

 

7 typy produktov masovej kultúry 

 reklama  

spravodajské a žurnalistické žánre 

význam  a štruktúru  produktov 

masovej kultúry (cca od  r. 1950) 

princípy fungovania masovej 

kultúry 

 

- Vymenoval  hlavné typy produktov 

masovej kultúry 

- Vytvoril reklamu  

- Analyzoval význam  a štruktúru  

produktov masovej kultúry (cca od  

r. 1950) 

- Objasnil princípy fungovania 

masovej kultúry 

- Diskutoval o rôznych 

spravodajských a žurnalistických 

žánroch, o ochrane ľudských práv 

- prezentoval projekt : ako funguje 

televízia 

 

 

 

Princípy populárnej kultúry, masová kultúra, elektronické média. Kultúrna 

komunikácia. Kultúra a technika        

Tzv. vysoká kultúra 

Produkty kultúry 

 

1 typy produktov označených za 

hodnoty kultúrnej tradície 

vysoká kultúra 

 experimentovanie v umení 

hodnoty  a ch porovnanie 

 štruktúra kultúrno – historických  

produktov populárnej kultúry (cca 

od  r. 1950) 

mediálne  vzory mládeže 

marketing v oblasti populárnej 

kultúry 

fungovanie tzv. vysokej kultúry 

koncert 

 galéria 

 kino 

 festival 

 

Prierezová téma- v priebehu 

školského roka pripraviť 

a realizovať  pri príležitosti 

pamätných  a významných dňoch 

relácie v školskom rozhlase -MV 

 

- Opísal hlavné typy produktov 

označených za hodnoty kultúrnej 

tradície 

- Pochopil zmysel tzv. vysokej 

kultúry a experimentovanie v umení 

- Diskutoval o hodnotách  

 a porovnávať ich 

- Analyzoval význam  a štruktúru 

kultúrno – historických  produktov 

populárnej kultúry (cca od  r. 1950) 

- Diskutoval o mediálnych vzoroch 

mládeže 

- Pochopil  pojem marketing 

v oblasti populárnej kultúry 

- Charakterizoval fungovanie tzv. 

vysokej kultúry 

- Uviedol príklady koncertu, galérie, 

kina, festivalu 
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : UMENIA A KULTÚRA 
 

1 hodiny týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Tematické 

okruhy, témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vnímanie umenia v historickom kontexte: súčasnosť – minulosť, komparácia  

epoch                             17 hodín 

(poznanie, analýza a interpretácia umeleckých diel a tendencií z histórie kultúry) 

Umelecké dielo 

Gýč a brak 

Úžitkové diela 

1 

1 

2 

 umelecké diela 

 estetické vnímanie 

 estetický vkus 

 gýč 

 úžitkové diela 

-Opísal kultúrne artefakty a situácie, 

ktoré sú súčasťou žiaka 

-Analyzoval vybrané kultúrne 

produkty a reflektoval ich 

využívanie v osobnom živote 

-Diskutoval o kritériách tvorby 

umeleckého diela a vplyvu 

používania drog 

- Porovnal európske, svetové 

a slovenské kultúrne dedičstvo 

a umenie 

- Prezentoval svoj názor na gýč 

a umelecké diela 

- Zhotovil napodobeniny  
úžitkových diel podľa výberu 
žiakov 
  

Hľadanie krásy 

a foriem 

Symboly 

Oslava bohov 

Umenie ako mágia 

Sebavyjadrenie 

umelca 

Krása a škaredosť 

Umenie ako irónia 

Sviatky 

Umenie pre umenie 

Zneužitie umenia 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

2 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 krása 

 forma 

 harmónia a disharmóbia 

 symboly 

 mágia 

 umelec 

 ornament 

 sviatok 

 

- Priniesol ukážky rôznych krásnych 

predmetov   

- Vyhľadal ukážky diel pôsobiacich 

harmonicky a disharmonicky 

- Diskutoval o zmysle umenia 

a práve na slobodu prejavu 

- Porovnal symboly európskeho, 

svetového a slovenského kultúrneho 

dedičstva 

- Prezentoval referát z mytológie 

- Chápal súvislosti umenia s inými 

oblasťami  života 

- Analyzoval vybrané sviatky, opísal  

vybraný druh krojov 

- Prezentoval jednotlivé 

sebavyjadrenia umelcov  

-Diskutoval o škaredosti a kráse 

- Vysvetlil zneužitie umenia 

Prevádzka v kultúre, umelecký trh, medzi kultúrne vzťahy     16 hodín 

Obraz človeka 

v médiach 

Vplyv médií 

Elektornické média 

Virtuálna realita 

1 

 

2 

1 

1 

 média 

 kultúra 

 reklama 

- Vysvetlil prezentovanie človeka 

médiami 

- Diskutoval o vplyve médií 

- Modeloval virtuálnu realitu 

Reklama a marketing 

Výstavy, veľtrhy,  

2 

 

 reklama 

 marketing 

- Navrhol reklamu pre vybrané 

umelecké dielo, ale i reklamu na  
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Názov 

tematického 

celku 

Tematické 

okruhy, témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

festivaly 

Úloha sponzorov 

a médií 

Úloha obecenstva 

Ľudia v obchode s 

umením 

2 

1 

 

1 

1 

 

 trh 

 umenie 

 výstava 

 festival 

ochranu životného prostredia 

- Diskutovať o význame reklamy 

a marketingu na trhu s umením 

a kultúrou 

- Vyhľadať  a zostaviť program 

festivalov a výstav 

- Analyzovať úlohu obecenstva 

Ekonomická hodnota 

umenia 

Inštitúcia na trhu s 

kultúrou 

Formy prevádzky na 

trhu s kultúrou 

 

1 

 

1 

 

2 

 zbierka 

 technológie 

 koncerty 

 film 

 chodník slávy 

- Diskutovať o ekonomickej hodnote 

umenia 

- Vymenovať inštitúcie na trhu 

s kultúrou 

- Charakterizovať formy prevádzky 

na trhu s kultúrou 
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Rozpis učiva predmetu : UMENIA A KULTÚRA 

Ročník: štvrtý 

1 hodiny týždenne, spolu 30 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Tematické 

okruhy, témy 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné princípy vedeckého poznávania  
Vedci a veda   

Veda a sci-fi   

Život vedcov  

Svet bez vedcov   

Poznávanie sveta 

v období staroveku  

Poznávanie sveta 

v období stredoveku  

Poznávanie sveta 

v období novoveku   

Záujem vedca, umelca 

a filozofa  

Najnovšie problémy 

vedy   

 

12  Veda, vedci 

 Sci-fi, fantasy 

 Komiksy 

 Filozofia 

-  prezentovať estetické názory  

v paralele dejín umenia a kultúry  

( filozofia kultúrnych epoch) 

- Rekonštruoval  príbehy vedcov z 

vybraných diel, prezentoval  ich 

práce a konfrontoval  postavy  z 

rôznych diel sci-fi alebo fantasy.  

-Diskutoval o kritériách tvorby 

umeleckého diela a vplyvu 

používania drog  

- diskutoval na tému – fungovania 

sveta bez vedcov a bez vedy. 

- Vyhľadal mená  vedcov a urobil 

záznam vedeckých ambícií vo 

svojom okolí (rodičia, učitelia 

známi)  

- Rekonštruoval  biografie min. 

jedného vedca.  

- vytvoril komiks o živote vedca 

- Konfrontoval   kladenie  otázok (čo 

je to? Prečo je to tak?...)  v 

každodennom živote.  

- prezentoval  protikladné 

stanoviská, napr. „veda je 

nevyhnutná“ verzus „veda ničí svet“. 

– vytvoril  portfólií o najnovších 

problémoch vedy, napr. o 

kyberpriestore, virtuálnej realite, 

genetických manipuláciách, 

cestovaní v čase,... 

- vedel priebežne abstrahovať 

metódy z textov využívaných na 

hodinách, z biografií vedcov, z 

diskusií.  

Teoretické poznávanie kultúry (Štruktúra umenia, štruktúra kultúry) 

Umelci v umeleckom 

biznise 

Životopisy umelcov   

Svet bez umelcov   

O čo sa snažia ľudia v 

umení   

Ako tvoria umelci     

Čo tu zostane po 

umelcoch?  

Čo nám ponúka 

umenie   

  

 

7  Umenie, umelci 

 biznis 

 Grafitti 

 DJ-ovia 

 Celebrity 

 umelecká tvorba,  

 originalita, kópia, falzifikát 

  asambláž 

 Artefakt 

 Umelecké dielo 

 

-  Spracoval životné príbehy 

umelcov z umeleckého a mediálneho 

biznisu.  

- Vyhľadával  umelcov a 

umeleckých ambícií vo svojom okolí 

(spoluţiaci, rodičia, učitelia, známi). 

- diskutoval na tému – náš život bez 

umelcov.  

- Vytvoril životné príbehy z rôznych 

kultúrnych epoch v podobe napr.  



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

909 

Názov 

tematického celku 

Tematické 

okruhy, témy 

 Obsahový štandard Výkonový štandard 

  

 Umelecké druhy 

 Zážitok 

 Relax 

 

„Chcem byť mecenášom“, „Chcem 

byť umelkyňou“.  

- Vyhľadal  v teoretickej literatúre 

reflexiu týchto tém.  

- Vyhľadal  na internete a v médiách 

príbehy o tom, ako vznikajú 

umelecké diela. 

- imitoval rozhovory s kultúrnymi 

tvorcami v obci alebo v regióne. 

- Vyhľadal  v teoretickej literatúre 

reflexiu týchto tém.  

- Všímal si rôzne historické podoby 

tvorby 

- Vyhľadal  na internete a 

v encyklopédiách rôzne umelecké 

druhy 

- Upozornil na prechody a prelínanie 

umeleckých druhov v súčasnosti aj 

minulosti.  

- vyjadroval sa  pomocou estetickej 

terminológie.  

- Reflektoval  vlastné zážitky.  

- vyhľadal diela z rôznych regiónov.  

- Zostavil  hierarchiu svojich  

Preferencií 

Čo má pre mňa 

hodnotu   

Oblasti kultúry  

Etiketa   

Kultúrna zmena  

Poznávanie kultúry- 

oblasť filozofie   

Poznávanie kultúry – 

oblasť psychológie    

Poznávanie kultúry- 

oblasť ekonomika 

kultúry   

Poznávanie kultúry -  

oblasť právna veda  

Poznávanie kultúry – 

oblasť  sociológia 

kultúry  

Poznávanie kultúry – 

oblasť  etika  

 

 

11 

 Populárna kultúra 

 Masová kultúra 

 tzv. vysoká a tzv. nízka kultúra, 

 subkultúry,  

 ľudová kultúra,  

 kultúrny odpad 

 mýtus, náboženstvo 

 umenie 

 morálka, etiketa 

 veda 

 šport 

 masové média 

 kultúra každodennosti 

 kultúrna identita 

 globalizácia 

 multikulturalizmus 

 archeológia 

 filozofia 

 estetika, etika 

 kulturológia 

 právna veda,  

 psychológia umenia,  

 religionistika,  

 sociológia kultúry,  

 teória médií a žurnalistiky,  

 vedy o umení.  

- Vyhľadal na internete  

informácie a texty o najnovších 

trendoch. 

-  Všímal si rôzne súvislosti  

umeleckého biznisu.  

- Diskutoval, urobil referát o  

kľúčových pojmoch alebo 

prístupoch k problematike Čo má 

pre mňa hodnotu?  

- Analýzoval a interpretoval  

kultúrne artefakty – rôzne súvislosti 

toho istého artefaktu. 

(Nesústreďovať sa len na 

Európu). 

- Vytvoril projekt o  

konkrétnom priestore a čase, napr. 

„Stretnutie španielskej a 

predkolumbovskej kultúry v 

strednej Amerike“, alebo 

„Pouličné umenie okolo nás“.  

- Pokúsil sa vytvoriť  

videozáznam alebo fotografický 

album 

- Vyhľadával životné príbehy  

vedcov z konkrétnych  vied.  

- Diskutoval o problémoch  

z jednotlivých  oblastí  kultúry 
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Rozpis učiva predmetu : UMENIA A KULTÚRA 

Ročník: prvý 

2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Tematické okruhy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Svet kultúry, vizuálne, zvukove, pohybové, priestorové znaky a činnosti človeka 

Kultúrna  identita,  

Kultúrna tradícia a 

história  obce, 

regiónov SR, 

v Európe, vo svete 

Kultúra a jej systém 

6 historické pamiatky v regióne 

tradičné remesielá 

pamiatka 

- Vymenovať historické pamiatky v regióne 

- Uviedol príklady tradičných remesiel 

- Nakreslil a opísal danú pamiatku 

-prezentoval kultúrne zaujímavosti obce, 

regiónu  

 

 

Každý z nás je iný, 

úcta k starším 

Reklama, videoklipy 

Propagácia zdravej 

výživy 

Dizajn vecí 

v domácností a v škole 

Každodenná kultúra 

okolo nás 

Sviatky na Slovensku 

Sviatky vo svete 

Vianočné sviatky 

 

10  
propagačné a reklamné predmety  
psychológia pôsobenia reklamy 
videoklip 
napodobeniny  každodenných 
predmetov podľa výberu žiakov 
predmety v domácnosti a v škole 
dizajn 
všednosť a slávnosť 

sakrálne umenie v hudbe 

a výtvarnom umení 

pamätník 

- Priniesol ukážky rôznych propagačných 

a reklamných predmetov   
- Napísal  referát o psychológii pôsobenia 

reklamy 
- Diskutoval o daných videoklipoch 
- Zhotovil napodobeniny  každodenných 
predmetov podľa výberu žiakov 
- Porovnal vlastnosti predmetov 
v domácnosti a v škole 
- Pochopil štýl a funkciu v dizajne 

- zhotovil vianočnú výzdobu, pohľadnice 

Diskutoval o všednosti a slávnosti 

- Charakterizoval sakrálne umenie v hudbe 

a výtvarnom umení 

- Navrhol pamätník 

Základne vyjadrovacie  prostriedky hlavných   umeleckých druhov výtvarných umení, 

hudobných umení, slovesných umení, dramatických umení, filmových a elektronických   

 

pantomimicky 

prerozprávaný 

ľubovoľný príbeh 

 

1 Pantomíma 

pantomimicky prerozprávaný 

ľubovoľný príbeh 

- Vysvetlil pojem pantomíma 

- Pomocou pantomímy prerozprával 

ľubovoľný príbeh 

Ilustrácia príbehu 

napr. o škodlivosti 

drog 

 

Dizajn školy 

v minulosti a dnes 

 

3  Videofilm 

 obrazy a zvuky okolo nás 

ilustrovaný príbeh  

interiérový dizajn školy 

a usporiadanie priestoru v obci 

 

- Diskutoval o ukážkach z videofilmoch, 

obrazoch a zvukoch okolo nás 

- Ilustroval daný príbeh resp. rozprávku 

- Navrhol  interiérový dizajn školy 

a usporiadanie priestoru v obci 

Časove a priestorové súvislosti kultúry 

Kultúrne dedičstvo, 

ochrana životného 

prostredia 

 

1 produkty elektronických médií 

masová kultúra 

 populárna kultúra 

klasická kultúra 

svetové kultúrne dedičstvo 

 regionálne pamiatky 

 

- Vymenoval rôzne produkty elektronických 

médií 

- Vysvetlil pojem masová kultúra, populárna 

kultúra, klasická kultúra 

- Uviedol príklady svetového kultúrneho 

dedičstva dedičstva a regionálne pamiatky 

 

 

 

 

Názov Počet Obsahový štandard Výkonový štandard 
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tematického 

celku 

Tematické 

okruhy 

hodín 

Premeny funkcií 

v čase a v priestore 

 

1 miesto umenia v živote človeka 

hudobné žánre 

žánre v maliarstve a sochárstve 

funkcia jednotlivých umeleckých 

druhov 

- Diskutoval o mieste umenia v živote 

človeka 

- Vymenoval hudobné žánre, žánre 

v maliarstve a sochárstve 

- Interpretoval funkciu jednotlivých 

umeleckých druhov 

Funkcie umenia, estetické vnímanie 

Funkcia umenia a 

estetické vnímanie 

 

1 fotodokumentácia o kráse prírody a 

civilizácie 

orientácia  v „kultúrnom šume“ 

- Priniesol fotodokumentáciu o kráse prírody 

- Diskutoval  o orientácii v „kultúrnom 

šume“ 

Umelecké druhy 

Estetický zážitok 

3 Rytmus 

 Symetria 

 Melódia 

Kompozícia 

 gradácia  

synestetické pôsobenie 

- Objasnil vyjadrovacie prostriedky 

v umeniach – rytmus, symetria, melódia, 

kompozícia, gradácia a pod 

- Pochopil možnosti a ohraničenia 

synestetického pôsobenia 

Životný štýl. Móda. Kultúra tela, zmysel športu   

Komunikácia 

gestom, mimikou, 

móda 

Funkcie oblečenia. 

Telový dizajn 

Kultúra životného 

štýlu 

zmysel športu. 

6 Neverbálna  komunikácia 

Návrh na  vlastný telový dizajn 

vyjadrovacie prostriedky módy 

diferenciácia v oblečení a estetike 

odievania 

etiketa 

modelové situácie kultúrnej 

komunikácie 

Kalokagatia 

Športy 

zdravý životný štýl   

kultúra tela 

- Definoval  pojem neverbálne komunikácia 

- Prezentoval návrhy na  vlastný telový 

dizajn 

- Charakterizoval vyjadrovacie prostriedky 

módy 

- Diskutovať o diferenciácii v oblečení 

a estetike odievania 

- Objasnil pojem etiketa 

- Vytvoril vlastné modelové situácie 

kultúrnej komunikácie 

 

- Vysvetlil pojem kalokagatia 

- Vymenoval rôzne športy 

- Diskutoval o zdravom životnom štýle 

a kultúre tela 

 

Populárna masová kultúra. Elektronické média 

Populárna 

kultúra. 

2 princípy populárnej kultúry 

komiks 

paródia na známu značku/logo 

show  

gýč, brak 

suvenír z vlastnej obce 

ť vlastný hodnotový postoj 

dizajn webovej stránky školy 

logo školy 

elektronický fotoalbum 

- Objasnil  princípy populárnej kultúry 

- Zhotovil komiks 

- Pripravil  paródiu na známu značku/logo 

- Diskutoval na tému show 

Masová kultúra. 

Tzv. vysoká kultúra 

- Vysvetlil pojem gýč, brak 

- Vytvoril suvenír z vlastnej obce 

- Prezentoval vlastný hodnotový postoj 

Elektronické 

média. 

(dodržiavanie 

ľudských práv) 

- Vylepšil dizajn webovej stránky školy 

- Navrhol logo školy  

- Vytvoril elektronický fotoalbum 
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Názov 

tematického 

celku 

Tematické 

okruhy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Prierezová téma- v priebehu 

školského roka pripraviť 

a realizovať  relácie 

v školskom rozhlase  na 

vybrané pamätné dni–

Mediálna výchova 

 

Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencii z histórie 

kultúry a z kultúry vlastného regiónu a národa             

Umelecké dielo 

Úžitkové 

predmety v minulosti 

a v 21.storočí 

 

2 úžitkové predmety 

umelecké diela 

rozdiely medzi úžitkovými 

 predmetmi a umeleckými dielami 

 Vymenoval  a nakreslil úžitkové predmety  

 Uviedol príklady umeleckých diel 

 Diskutoval o rozdieloch medzi úžitkovými 

predmetmi a umeleckými dielami. 

  

Estetické 

Vnímanie, normy, 

estetický vkus, zážitok 

2  
Zážitok 

 vkus   

estetické vnímanie  

- Vysvetlil pojmy zážitok, vkus a  

   uviedol konkrétne príklady 

-  Objasnil estetické vnímanie daného 

umeleckého predmetu 

Analýza a štruktúra 

umeleckého 

diela 

1 umelecké diela z rôznych  

umeleckých druhov 

vyjadrovacie prostriedky 

umeleckých diel z rôznych 

umeleckých druhov 

- Uviedol umelecké diela z rôznych  

umeleckých druhov 

- Porovnal  vyjadrovacie prostriedky 

umeleckých diel z rôznych umeleckých 

druhov 

Ako rozumieť umeniu, 

umelecké významy 

 

1 Interpretovať  umelecké dielo 

 „intenzity, rôznosti ...“ zážitkov 

z vnímania daných artefaktov 

-  Interpretoval  konkrétne umelecké dielo 

- Porovnal „intenzity, rôznosti ...“ zážitkov 

z vnímania daných artefaktov 

Hlavne umelecké 
Druhy 

Umelecká literatúra – 

poézia, báseň 

o negatívnom vplyve 

drog 

Umelecká literatúra – 

próza, tvorba o význame 

rodiny 

Výtvarné umenie – maľba 

a grafika 

Výtvarné umenie – 

fotografia, fotka 

o ochrane životného 

prostredia 

Výtvarné umenie – 

architektúra 

Divadelné umenie- 

bábkové divadlo 

Divadelné umenie- 

pantomíma 

Divadelné umenie- balet 

a výrazový tanec 

Audio-vizuálne umenie – 

filmové umenie 

Hudobné umenia 

 

16 umelecké druhy 

vybrané  umelecké druhy 

- Vymenoval umelecké druhy 

- Diskutoval  o vybraných  umeleckých 

druhoch 

- vytvoril báseň, poviedku na volenú tému 

- pripravil si a zahral bábkové divadlo 

-pripravil pozvánku na balet 

- diskutoval a prezentoval hudbu, ktorú rád 

počúva 

- urobil kritiku k vybranému filmu 
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Názov 

tematického 

celku 

Tematické 

okruhy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Princípy populárnej kultúry, masová kultúra, elektronické média. Kultúrna 

komunikácia. Kultúra a technika        

Populárna 

Kultúra 

Kultúra a tvorca 

Remeslá v minulosti a 

dnes 

3 hlavné typy produktov populárnej 

kultúry  

idol 

 vzor 

norma 

zmysel populárnej kultúry 

miestny folklór 

- Charakterizoval  a interpretoval hlavné typy 

produktov populárnej kultúry  

- Viedol diskusiu na tému idol, vzor, norma 

- Pochopil zmysel populárnej kultúry 

- Oboznámil sa o miestnom folklóre 

 

Masová kultúra 

Ako funguje televízia 

Internet 

Rozhjlas 

 

6 typy produktov masovej kultúry 

 reklama  

spravodajské a žurnalistické žánre 

význam  a štruktúru  produktov 

masovej kultúry (cca od  r. 1950) 

princípy fungovania masovej 

kultúry 

 

- Vymenoval  hlavné typy produktov 

masovej kultúry 

- Vytvoril reklamu  

- Analyzoval význam  a štruktúru  produktov 

masovej kultúry (cca od  r. 1950) 

- Objasnil princípy fungovania masovej 

kultúry 

- Diskutoval o rôznych spravodajských 

a žurnalistických žánroch, o ochrane 

ľudských práv 

- prezentoval projekt : ako funguje televízia 

 

 

 

Princípy populárnej kultúry, masová kultúra, elektronické média. Kultúrna 

komunikácia. Kultúra a technika        

Tzv. vysoká kultúra 

Produkty kultúry 

 

1 typy produktov označených za 

hodnoty kultúrnej tradície 

vysoká kultúra 

 experimentovanie v umení 

hodnoty  a ch porovnanie 

 štruktúra kultúrno – historických  

produktov populárnej kultúry (cca 

od  r. 1950) 

mediálne  vzory mládeže 

marketing v oblasti populárnej 

kultúry 

fungovanie tzv. vysokej kultúry 

koncert 

 galéria 

 kino 

 festival 

 

Prierezová téma- v priebehu 

školského roka pripraviť 

a realizovať  pri príležitosti 

pamätných  a významných dňoch 

relácie v školskom rozhlase -MV 

 

- Opísal hlavné typy produktov označených 

za hodnoty kultúrnej tradície 

- Pochopil zmysel tzv. vysokej kultúry 

a experimentovanie v umení 

- Diskutoval o hodnotách  

 a porovnávať ich 

- Analyzoval význam  a štruktúru kultúrno – 

historických  produktov populárnej kultúry 

(cca od  r. 1950) 

- Diskutoval o mediálnych vzoroch mládeže 

- Pochopil  pojem marketing v oblasti 

populárnej kultúry 

- Charakterizoval fungovanie tzv. vysokej 

kultúry 

- Uviedol príklady koncertu, galérie, kina, 

festivalu 
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Názov predmetu OBČIANSKA NÁUKA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika učebného predmetu  

Predmet občianska náuka svojim obsahom pomáha žiakom orientovať v sociálnej realite 

a začleňovať sa do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému 

sebapoznávaniu žiaka, ale aj k poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného 

konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Žiaci sa zoznamujú so 

vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s rôznymi 

spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíjajú si občianske a právne 

vedomie, posilňuje sa v nich zmysel  pre osobnú i občiansku zodpovednosť, sú motivovaní k 

aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Žiak získava základy ekonomickej 

gramotnosti, učí sa základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom 

meradle, oboznamuje sa s filozofiou ako určitým laboratórium ľudského myslenia.  

 

Obsah vzdelávania 

 

Predmet občianska náuka oboznamuje  žiakov s vybranými poznatkami z oblasti 

psychológie, sociológie, politológie, práva, ekonómie, sveta práce a filozofie, ktoré ich vedú 

k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnych a 

ekonomických vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, 

občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. 

Obsah  vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, občianska náuka, vzdelávacia 

oblasť „Človek a spoločnosť“ a je rozdelený do ročníkoch s tematickými celkami nasledovne:  

3.ročník:  

Človek ako jedinec, Človek a spoločnosť,  Občan a štát, Občan a právo, Základné  

ekonomické problémy a ich riešenie,  Trhový mechanizmus, Trh práce, Nezamestnanosť a jej  

sociálno – ekonomický dopad,  Svet práce,  Úloha peňazí a finančných inštitúcií 

 Aktualizácia učiva (exkurzia, návšteva súdneho pojednávania, beseda so starostom, politikom, 

aktivistom, advokátom, psychológom, návšteva úradu práce, práca s IKT a informáciami, denná 

tlač, masmédia, a pod.) 

4. ročník:  

Úvod do filozofie a religionistiky 

( Filozofia a jej atribúty, Dejinno-filozofický exkurz, Religionistika, Aktualizácia učiva –  

písanie filozofickej eseje) 

 

Občianska náuka je rozšírená v druhom ročníku (1 hodina týždenne v 2.B) so zameraním na 

Európsku úniu a témy z politológie, v treťom ročníku sú 2 hodiny týždenne a vo štvrtom 

 ročníku 1 hodina týždenne. 

 

Od školského roku 2010/2011 je hodinová dotácia nasledovne: v druhom ročníku  

1 hodina týždenne so zameraním na témy z  politológie (Občan a štát) a 

 Európsku Úniu, v treťom ročníku sú 2 hodiny týždenne so zameraním na témy zo 

 psychológie (Človek ako jedinec), sociológie (Človek a spoločnosť), práva (občan a právo), 

 ekonómie a ekonomiky, prehlbujú sa i poznatky z politológie (občan a štát), vo štvrtom 

 ročníku je 1 hodina týždenne so zameraním na filozofiu. 
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Od školského roku 2012/2013 je hodinová dotácia nasledovne: v druhom ročníku 2 hodiny 

týždenne so zameraním na témy z politológie (Občan a štát), práva (Občan a právo), psychológie 

(Človek ako jedinec), sociológie (Človek a spoločnosť), v treťom ročníku sú 2 hodiny týždenne so 

zameraním na ekonómiu a ekonomiku a  filozofiu. 

 

Žiaci, ktorí majú záujem maturovať z občianskej náuky si volia v 3.- 4. ročníku z ponúkaných 

aktuálnych seminárov. Vychádzajúc z aktuálnych cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti 

maturantov z občianskej náuky na daný školský rok -  maturitná skúška zahŕňa i učivo zo semináru, 

ktorí žiaci absolvujú v 3.a4. ročníku v odporúčanom minimálnom rozsahu 4 hodiny týždenne. 

 

 

Ciele učebného predmetu 

Hlavným cieľom predmetu občianska náuka je komplexný rozvoj schopností žiaka, jeho 

postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania diania v spoločnosti. Žiak vie správne 

aplikovať nadobudnuté poznatky a zručností (z oblasti práva, politológia, psychológie, 

sociológie, ekonómie a filozofie) v praxi, samostatne a tvorivo vyjadrovať, argumentovať 

a obhájiť svoj názor. Prezentovať filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského 

myslenia a výkony jednolivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie 

rodilo. Žiak vie rešpektovať a tolerovať iné názory. 

 Vedie žiaka k: 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

 rozvoju študentovej kultúrnej identity a národného povedomia, 

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,  

 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

 rozvoju schopnosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií, 

 starostlivosti o svoje zdravie a uvedomovania si škodlivosti návykových látok i drog,  

 orientácii v  politických, právnych a ekonomických faktov tvoriacich rámec 

každodenného života,  

 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,  

 rozvoju zručností s odbornou literatúrou, IKT, 

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,  

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,  

 osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých 

podmienkach modernej trhovej ekonomiky a k orientovaniu a rozhodovaniu sa v rôznych 

situáciách na trhu, 

 získaniu základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu 

práce, ktoré mu umožnia základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj 

v medzinárodnom meradle, 

 zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie,  

 prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony 

jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, 

v čase menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami,  

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok, citov, názorov a postojov,  

 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 
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 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  

 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského 

spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky 

konania. 

 

Prehľad kompetencií a výchovných a vzdelávacích stratégií: 

V tomto predmete sa rozvíjajú a skvalitňujú kľúčové kompetencie - komunikatívne a sociálno - 

interakčné, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a 

spôsobilosti byť demokratickým občanom chrániacim svoje prírodné prostredie: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 

každý každému porozumel 

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver 

- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet) 

- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

- presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére 

- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve 

- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých 

- argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

 

Schopnosti riešiť problémy 

- rozvíjať schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 

argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

- naučiť sa pracovať s návodmi, nariadeniami, zákonmi 

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní 

- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu 

- korigovať nesprávne riešenia problému 

- vyhľadávať informácie v literatúre a informačných médiách, pracovať s informáciami 

- tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia 

- prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery 

- pripraviť  vlastné prezentácie a vystúpenia 

- schopnosť využívať informačné a  komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce 

- schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné 

stanovisko 

 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

- získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky 
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Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

- preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku 

- vytvárať, rozvíjať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti – samostatnosť, 

rozhodnosť, húževnatosť, kritickosť a sebakritickosť, dôvera vo vlastné sily, 

zodpovednosť 

 

Kultúrne kompetencie 

- rešpektovať a tolerovať iné  kultúry, základné interkultúrne kompetencie pre 

      komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr, 

- pracovať s informáciami o významných umeleckých dielach a tendenciách z európskej 

tradície, a informáciami o typických dielach vybraných iných kultúrnych tradícií, 

- zaujať zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám. 

 

 

Metódy a formy uplatňované vo vyučovaní občianskej náuky 

Uprednostňujú sa také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať. Dôraz sa kladie na používanie 

aktivizujúcich metód za účelom rozvoja kľúčových kompetencií žiakov. Učiteľ pomocou nich 

motivuje, povzbudzuje a vedie žiaka k čo najlepším výkonom, podporuje jeho aktivity. Počas 

výchovno – vzdelávacieho procesu sa nekladie dôraz na jednoduché osvojovanie 

encyklopedických poznatkov, ale ťažiskom je zameranie na identifikáciu základných zákonitostí, 

väzieb, aktuálnych problémov na Zemi a v spoločnosti, ich riešenie a i. 

Pri vyučovaní sa využívajú nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Výklad 

Riadený rozhovor 

Heuristický rozhovor 

Práca s učebnicou 

Práca s odbornou literatúrou,  

Diskusia,  

Štatistické spracovanie údajov,  

Využívanie IKT 

Priame pozorovanie 

Brainstorming 

Didaktické hry 

Situačná metóda, hranie rolí, 

a iné 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Vychádzka do okolia školy 

Exkurzia, beseda, návšteva kultúrneho 

podujatia 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Učebnice:  Základy práva, A.Krsková, D,Krátka, SPN, Bratislava, 2003 

      Základy psychológie, A. Okruhlicová, M.Zelina, LITERA, Bratislava, 1997 

                 Dejiny filozofie, Kiczko a kol., SPN, Bratislava, 1993 

                 Filozofia, Furstova, Trinks, SPN, Bratislava, 1994 

                 Občianska náuka, D. Ďurajková a kol., SPN, Bratislava, 2011 

(učebnice sú dopĺňané o nové vydania) 
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Ďalšia odborná literatúra: Kompas – manuál výchovy a vzdelávania k ľudským právam, P.Brander 

a kol., Ministerstvo školstva SR, 2008 

Občianska náuka –pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, 

kolektív autorov, enigma, Nitra, 1999 

Ústava SR, dokumenty týkajúce sa ľudských práv, Filozofický slovník, Občiansky zákonník, 

Zákonník práce, Zákon o rodine ( v elektronickej podobe) a iné  (podľa ponuky z knižnice, 

kníhkupectva) 

Didaktická technika: interaktívna tabuľa, PC, internet 

Iné pomôcky: pracovný list, tabuľa, krieda, časopisy, denná tlač, masmédia, .... 

(pomôcky z projektu Moderná škola) 

  

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa používajú aktuálne metodické pokyny na daný školský rok. 

- Ústne   skúšanie        

- Písomné skúšanie 

(písomka, test, hodnotenie žiakovej práce - referát, prezentácia) 

- Aktivita  v rámci hodín, domáca úloha, projekt 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 

prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného je aj riešenie úloh z učiva jednotlivých 

tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 

z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet je úzko previazaný 

s témami: 

 Slovenský jazyk a literatúra (napr. komunikácia), dejepisu (napr. filozofické obdobia), 

matematiky (napr. výpočty úroku),  biológie (napr. dedičnosť pri vývine psychiky), informatiky 

(napr. práca s prezentáciami), geografie (napr. demokratické a nedemokratické štáty), fyziky 

(napr. chápanie vesmíru a pohybu u filozofov antického obdobia), chémie (napr. atomisti) 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : OBČIANSKA NÁUKA 

 

1 hodiny týždenne, spolu 

33 vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Občan a štát 

Ľudské práva 

Ľudské práva 

-premietanie DVD 

z projektu Jeden 

svet na školách 

Dokumenty 

ochrany ľudských 

práv 

-Všeobecná 

deklarácia 

ľudských práv 

a slobôd 

Dohovor o právach 

dieťaťa 

 

5   ľudské práva 

 občianske práva, generácie 

ľudských práv 

  rasizmus, diskriminácia, 

xenofóbia 

 porušovanie ľudských práv vo 

svete 

Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti – 

pomocou referátov prezentovať 

porušovanie ľudských práv vo 

svete a na Slovensku 

  tolerancia 

Prierezová téma: Multikultúrna 

výchova – pomocou DVD 

z projektu Jeden svet na školách 

 Všeobecná deklarácia 

ľudských práv, Dohovor 

o právach detí, Ústava SR 

  ombudsman  

- Definoval pojem ľudské práva 

- Vymenoval delenie ľudských práv 

a tri generácie ľudských práv 

- Objasnil pojmy rasizmus, 

diskriminácia, xenofóbia 

- Diskutoval o porušovaní ľudských 

práv vo svete 

- Poznal význam ľudských práv 

a rešpektovať práva iných 

 

- Vedel vymenovať dokumenty 

ochrany ľudských práv 

- Vysvetlil pojem ombudsman 

Európska Únia 

História EÚ 

Orgány EÚ 

-charakteristika 

 

 

4 

   vznik EÚ 

  členské štáty EÚ  

 

 

 Európsky parlament, Európska 

komisia, Rada ministrov 

 

- Opísal historický vývoj vzniku EÚ 

- Vymenoval členské štáty EÚ  

 

 

- Vymenoval orgány EÚ 

- Charakterizoval funkciu  orgánov 

EÚ 

Štátna moc 

Deľba štátnej moci 

Zákonodarná moc 

-NR SR 

-legislatívny proces 

Výkonná moc 

-prezident 

-vláda 

Súdna moc 

9 

 

 

 

 

 

 štátna  moc a jej deľba 

  tyraniu 

 

 

  zákonodarná moc 

  legislatívny  proces  

 vláda a ministerstvá 

  prezident 

  súdna moc 

- Objasnil pojem  a deľbu štátnej 

moci 

- Poznal význam deľby štátnej moci 

- Opísal tyraniu 

- Charakterizoval zákonodarnú moc 

- Uviedol priebeh  legislatívneho 

procesu 

- Objasnil pojem vláda a jej funkcie 

- Opísal funkcie prezidenta 

 

- Charakterizoval súdnu moc 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Demokracia 

Demokracia a jej 

formy 

Politické strany 

-ich vznik, história 

-význam 

-členenie 

Voľby a ich 

charakteristiky 

-  volebné 

systémy 

 

 

6   Demokracia 

 priama a nepriama demokracia 

  referendum 

 Poznať význam demokracie 

 

  politické strany 

 

Prierezová téma: Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti – pomocou 

prezentácie predstaviť program 

študentskej strany 

 konzervatívne, sociálne 

a liberálne strany, parlamentné 

a neparlamentné strany 

- Definoval pojem demokracia 

- Uviedol formy demokracie 

- Charakterizoval referendum 

- Poznal význam demokracie 

 

- Definoval pojem politické  

strany 

- Vymenoval členenie politických 

strán 

- Pochopil význam politických strán 

v spoločnosti 

Ústava SR             4 hodiny 

Ústava SR 

-jej história 

-I.-IX.hlava 

4  Ústava SR 

  vznik Ústavy SR 

  štruktúra Ústavy SR 

- Definoval pojem Ústava SR 

- Opísal vznik Ústavy SR 

- Charakterizoval štruktúru Ústavy 

SR a obsah jej hlav 

Aktualizácia učiva   5 hodín 

exkurzia, návšteva súdneho pojednávania, beseda so starostom, politikom, aktivistom,  

advokátom, psychológom, návšteva úradu práce, práca s IKT a informáciami, denná tlač,...  
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ROČNÍK: TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : OBČIANSKA NÁUKA 
2 hodiny týždenne, spolu 

66 vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek ako jedinec        8 hod   

Podstata ľudskej 

psychiky 

Psychické procesy 

Emócie, city 

 

Osobnosť človeka, 

typológia- 

Prierezová téma: 

multikultúrna 

výchova  

Schopnosti 

a motivačné sily 

Učenie 

 

Psychológia v 

každodennom živote- 

Prierezová téma: 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

  psychika  

  vnímanie/ pozorovanie/ 

pamäť/ myslenie  

  emócie  
 

 

 

 osobnosť  

 temperament  

 schopnosti  

  motívy a postoje  

 Učenie 

 

 

 

 duševná hygiena  

 zdravie a stres  

 poradenstvo  
 

- Opísal, ako človek vníma, prežíva a 

poznáva skutočnosť, seba a druhých 

ľudí a čo vplýva na jeho vnímanie a 

poznávanie.  

- Vysvetlil príčiny odlišnosti ľudí a 

rôznorodosť prejavov ich správania. 

PT: Uviedol príklady na vetu Ako sa 

mi žije v Európe, keď som ..... ( 

napríklad Číňan, Róm, Kanaďan ai.) 

– brainstorming, pričom je potrebné  

klásť dôraz  na empatiu a  pochopenie 

života z pohľadu ľudí rôznych krajín, 

sociálnych vrstiev. 

- Porovnal rôzne metódy učenia.  

- Vysvetlil zásady duševnej hygieny. 

- Identifikoval príčiny stresu a uviesť 

dôsledky stresu.  

- Aplikoval získané poznatky pri 

sebapoznávaní, poznávaní druhých 

ľudí, voľbe profesijnej orientácie. 

 - Navrhol možné vhodné spôsoby 

vyrovnávania sa s náročnými 

životnými skúsenosťami.  

- Zaujal kritický postoj ku 

škodlivosti drog, zapojiť sa do súťaže 

Prečo som na svete rád/rada 

(výtvarná súťaž) a prezentovať svoje 

názory v triede, zostaviť nástenku 

 

 Človek a spoločnosť      9 hod 

Proces socializácie 

Sociálne skupiny 

      Sociálne vzťahy 

      Komunikácia 

 

 

      Kultúra -- 

prierezová téma: 

multikultúrna výchova 

 

      Sociálne procesy 

- v rodine 

- v škole 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

   socializácia  

 sociálne vzťahy  

 sociálne skupiny  

 sociálne roly  

 sociálne pozície  

  medziľudská komunikácia 

 

 rodina  

- funkcie rodiny  

- typy rodín  

 škola  

- rola žiaka  

- rola učiteľa  

- práva a povinnosti v škole  

- školská samospráva  

- Vedel prakticky uplatniť 

spoločensky vhodné spôsoby 

komunikácie vo formálnych a 

neformálnych vzťahoch.  

- Poukázal na význam rodiny 

-  Na príkladoch uviedol, k akým 

dôsledkom môžu viesť predsudky a 

nerešpektovanie kultúrnych odlišností 

príslušníkov rôznych sociálnych 

skupín.  

PT:Simuloval situáciu -  rozhovor 

medzi dvoma kamarátmi na tému  

„Mojím susedom sa stal ..... 

(príslušník iného štátu) a majú takéto  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Voľný čas  

 

 

 

 

 
Sociálne fenomény  

Deviácia 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

   1 

   1 

 voľný čas  

- záujmy  

- spoločenské organizácie a 

inštitúcie  

 

 

 normy správania 

 deviácie  

 sociálne problémy 

(kriminalita, extrémizmus)  

 

zvyky“, pričom treba dôraz kladie na 

pochopenie zvykov a tradícií inej 

krajiny s poukázaním na kultúrny 

relativizmus. 

- Vysvetlil rozdiely v jednotlivých 

typoch rodín.  

- Vysvetlil svoje práva a povinnosti v 

škole.  

- Na príkladoch ilustroval možnosti 

angažovania sa v školskom prostredí.  

- Obhájil racionálne využívanie 

voľného času.  

- Popísal aspoň jednu spoločenskú 

organizáciu /inštitúciu/ vo svojom 

okolí, pracujúcu s mládežou.  

- Objasnil podstatu niektorých 

sociálnych problémov súčasnosti.  

- Načrtol možné dopady sociálno-

patologického správania na jedinca a 

spoločnosť. 

Občan a štát              13 h 

Štát  a jeho  znaky 

Formy štátu 

Právny štát 

Ústava SR 

 

 

Demokracia  

-Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova 

Politický systém 

Voľby a volebné 

systémy 

 

 

Ľudské práva 

Systém ochrany 

ľudských práv  

Práva dieťaťa 

 

 

 

1 

2 

1 

2 

 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 znaky štátu  

 formy štátu  

 právny štát  

 Ústava SR  

 

 

 princípy  

 politický systém  

 voľby  

 volebné systémy  

 

 

 ľudské práva  

 dokumenty  

  systém ochrany ľudských 

práv  

 práva dieťaťa  

 

-Rozlíšil a porovnal  historické a 

súčasné typy štátov (formy vlády).  

-Popísal, akú funkciu plní v štáte 

ústava a ktoré oblasti upravuje.  

-  Uviedol výhody občianstva SR 

- Vysvetlil, prečo je štátna moc v SR 

rozdelená na tri nezávislé zložky.  

-  Rozlíšil a porovnal funkcie a úlohy 

orgánov štátnej moci SR.  

- Vysvetlil podstatu demokracie, 

uviedol príklady nedemokratických 

foriem riadenia.  

- PT: Diskutoval na tému demokracia 

a moslimský svet, kládol dôraz na 

toleranciu a pochopenie dejín 

islamského sveta 

- Objasnil podstatu a význam 

politického pluralizmu pre život v 

štáte.  

- Charakterizoval podstatu 

komunálnych, parlamentných a 

prezidentských volieb.  

- Popísal spôsoby volieb.  

- Vymenoval jednotlivé zložky 

politického systému a uviedol ich 

úlohu.  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   

- Načrtol príklady, ako môže občan 

ovplyvňovať spoločenské dianie v 

obci a v štáte.  

- Navrhol okruhy problémov, s 

ktorými sa môže občan obrátiť na 

jednotlivé štátne inštitúcie.  

- Uplatnil zvládnutie komunikácie v 

styku s úradmi.  

- Uviedol dokumenty zakotvujúce 

ľudské práva.  

- Vysvetlil systém ochrany 

zabezpečujúci ochranu ľudských práv.  

- Zdôvodnil, že nie všetko, čo 

jednotlivec chce, má na to aj právo. 

- Na príkladoch uviedol  svoje práva i 

práva iných.  

- Vedel obhájiť svoje práva, 

rešpektovať ľudské práva druhých 

ľudí a osobne sa angažovať proti ich 

porušovaniu. 

Občan a právo              11 h      

Právo  

 
 

 

Právo v každodennom 

živote  

Právny systém 

Občianske práva 

Ochrana spotrebiteľa 

-Prierezová téma: 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Rodinné práva 

Trestné práva 

 

 

Orgány ochrany práva 

1 

 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

2 

 

      

     2 

 normy  

 morálka  

 právo  

 

 právna spôsobilosť  

 právny systém  

 odvetvia práva  

 občianske právo (spôsobilosť 

na právne úkony, práva 

spotrebiteľa)  

 rodinné právo (podmienky 

uzavretia manželstva)  

 trestné právo (deliktuálna 

spôsobilosť)  

 

 advokácia  

  prokuratúra  

  notariáty  

 

- Vysvetlil rozdielnosť medzi 

morálnymi a právnymi normami. 

- Charakterizovať právny systém. 

- Uviedol, ktoré štátne orgány 

vydávajú právne predpisy aj ako a kde 

sú zverejňované.  

- Rozlíšil zmysel a význam trestného, 

občianskeho a rodinného práva.  

- Vysvetlil základné práva 

spotrebiteľa.  

PT: Vytvoril časopis so zameraním na 

spotrebiteľskú problematiku a zapojil 

sa do súťaže Spotreba pre život 

- Uviedol podmienky vzniku 

manželstva.  

- Odôvodnil účel sankcií pri porušení 

právnych noriem.  

- Porovnal náplň činnosti orgánov 

právnej ochrany.  

- Uviedol príklady právnych 

problémov, s ktorými sa môžu 

občania na nich obrátiť.  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné ekonomické problémy a ich riešenie   2 hod 

Základné ekonomické 

otázky 

 

Typy ekonomík 

 

1 

 

1 

 

  problém vzácnosti,  

 základné ekonomické otázky 

 

  príkazová ekonomika  

 trhová ekonomika  

 národná ekonomika  
 

-Vysvetlil pojem vzácnosť.  

- Porovnal rôzne typy ekonomík z 

hľadiska ich prístupu k riešeniu 

základných ekonomických otázok. 

- Charakterizovať ekonomiku SR.  

 

Trhový mechanizmus   3 hod 

Ekonomický kolobeh  

 

 

 
Správanie 

spotrebiteľov a 

výrobcov  

 
Trhová rovnováha  

  
 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 základné funkcie a úlohy trhu 

 typy trhov 

 

 

  dopyt  

  ponuka  

 

 

 proces tvorby cien  

  trhová konkurencia 

-Preukázal praktickú orientáciu v 

problematike fungovania trhového 

mechanizmu.  

- Opísal správanie sa subjektov trhu a 

rozhodovanie v rôznych situáciách na 

trhu.  

 

Trh práce                       2 hod  

 Trh práce  

 

 

 Mobilita práce  

 

  
 

1 

 

1 

 dopyt po práci  
  ponuka práce  

 cena práce - mzda a jej formy 

 

 pracovný trh v EÚ  

  globalizácia pracovného trhu  

 

- Vysvetlil špecifiká trhu práce.  

- Porovnal záujmy subjektov na trhu 

práce.  

- Preukázať praktickú orientáciu v 

profesijnom dopyte na slovenskom a 

európskom trhu práce. 

Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad    2 hod 

Nezamestnanosť  

 

 
Úrad práce  

 

 

1 

 

1 

 formy nezamestnanosti 

 

 

 ďalšie inštitúcie riešiace 

problém nezamestnanosti  

 hmotné zabezpečenie v 

nezamestnanosti 

- Identifikoval príčiny vzniku 

nezamestnanosti.  

- Navrhol spôsoby riešenia tohto 

problému.  

- Zaujal stanovisko k funkcii podpory 

v nezamestnanosti.  

- Na príkladoch uviedol, ako 

pomáhajú úrady práce a personálne 

agentúry.  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Svet práce                 8 hod 

Práca  

 

 

Vzdelávanie  

 

 

 

 

Písomné materiály 

uchádzača o 

zamestnanie  

 

 

 

Vstup na trh práce  

 

 

 

 

 

 

Samostatná zárobková 

činnosť  

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 povolanie  

 zamestnanie  

 

 príprava na výber povolania 

 kariérne poradenstvo  

 práca s profesijnými 

informáciami  

 

 žiadosť o prijatie do 

zamestnania  

 motivačný list  

 prihláška na štúdium  

  profesijný životopis  

 

  pracovný pomer - vznik, 

zmena a zánik  

 pracovná zmluva – náležitosti 

pracovnej zmluvy, skúšobná 

doba  

 

  poradenské služby pre 

začínajúcich podnikateľov  

 živnostenské podnikanie  

 zakladanie živnosti  

 

- Kriticky posúdil svoje zdravotné, 

osobnostné a kvalifikačné 

predpoklady k voľbe ďalšieho štúdia a 

profesijnej orientácie. 

- Vysvetlil súvislosť medzi 

dosiahnutým vzdelaním a 

možnosťami svojho osobného 

profesijného uplatnenia.  

- Vyhľadal informácie o zamestnaní v 

rôznych typoch médií.  

- Vypracoval potrebné dokumenty k 

uchádzaniu sa o prácu (štúdium).  

- Posúdil výhody a riziká podnikania 

v porovnaní so zamestnaním. 

- Uviedol, ako postupovať pri 

založení živnosti.  

- Diskutoval o povinnosti dbať na 

životné prostredie 

 

Úloha peňazí a finančných inštitúcií  5 hod 

Peniaze  

 

 

Finančné inštitúcie  

 

 

 

Daňová sústava  

 

2 

 

2 

 

1 

  funkcie a formy peňazí  

 euro v SR  

 

 banky  

 bankový účet  

 poisťovne  

 produkty poisťovní  

 dane  

 daňové úrady  

 daňové a odvodové povinnosti  

 

- Rozlíšil hodnoty eurových 

bankoviek a eurových mincí.  

- Určil ochranné znaky 

eurobankoviek.  

- Uviedol úlohu bánk a iných 

finančných inštitúcií ako finančných 

sprostredkovateľov. 

-  Opísal základné bankové produkty       

     (bežný účet, internetové   

       bankovníctvo)  

-Vysvetlil základné typy daní. 

- Opísal spôsob podávania daňového 

priznania z príjmov.  

 

 

Aktualizácia učiva       3 h      

exkurzia, návšteva súdneho pojednávania, beseda so starostom, politikom, aktivistom,  

advokátom, psychológom, návšteva úradu práce, práca s IKT a informáciami, denná tlač,... 
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Rozpis učiva predmetu : OBČIANSKÁ NÁUKA               

Ročník: TRETÍ 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek ako jedinec         

Význam psychológie 

Psychológia ako veda  

Psychologické 

disciplíny 

Psychologické smery

  

Podstata ľudskej 

psychiky a vývin 

psychiky  

Psychické procesy- 

vnímanie, 

predstavivosť, 

pozorovanie 

Psychické procesy- 

pamäť, myslenie 

Dynamika psychiky 

Emócie, city 

Osobnosť človeka, 

druhy učenia 

Typológia osobnosti – 

PT: multikultúrna 

výchova 

Schopnosti osobnosti, 

inteligencia 

Psychológia 

v každodennom živote- 

Prierezová téma: 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Psychohygiena, zdravie 

a stres 

 

 

 

 

 

14 

  psychika  

  vnímanie/ pozorovanie/ pamäť/ 

myslenie  

  emócie  
 

 

 

 osobnosť  

 temperament  

 schopnosti  

  motívy a postoje  

 Učenie 

 

 

 

 duševná hygiena  

 zdravie a stres  

 poradenstvo  
 

- vysvetlil, čím sa psychológia zaoberá 

- na príkladoch rozlíšil základné 

psychologické disciplíny 

- na konkrétnych príkladoch porovnal 

základné psychologické smery 

- opísal, ako človek vníma, prežíva 

a poznáva skutočnosť, seba a druhých 

ľudí a čo vplýva na jeho vnímanie 

a poznávanie.  

- vysvetlil vzťah medzi telesnou 

a duševnou stránkou človeka 

- vysvetlil pojem psychika 

- na príkladoch rozlíšil psych. procesy 

- porovnal vnem a predstavu 

- popísal, ako sa psych. procesy 

prejavujú v správaní, komunikácií 

medzi ľuďmi 

-rozlíšil 3 skupiny psych.javov 

- Vysvetlil príčiny odlišnosti ľudí a  

rôznorodosť prejavov ich správania 

-uviedol význam záujmov, hodnôt, 

noriem, postojov v živote človeka 

- Porovnal rôzne metódy učenia 
- ilustroval na príkladoch, či je afekt, 

strach, tréma a zlosť 

-rozpoznal prejavy ľudí rôzneho 

temperamentu 

- rozlišoval typológiu Hyppokrata 

a Junga 

PT: Uviedol príklady na vetu Ako sa 

mi žije v Európe, keď som ..... ( 

napríklad Číňan, Róm, Kanaďan ai.) – 

brainstorming, pričom je potrebné  

klásť dôraz  na empatiu a  pochopenie 

života z pohľadu ľudí rôznych krajín, 

sociálnych vrstiev 

- porovnal charakter a povaha 

- rozlišoval medzi pojmami schopnosti, 

inteligencia, nadanie 

- Vysvetlil zásady duševnej hygieny 
- Klasifikoval príčiny stresu a uviesť 

dôsledky stresu 
- Aplikoval získané poznatky pri 

sebapoznávaní, poznávaní druhých 

ľudí, voľbe profesie 
- Navrhol vhodné spôsoby vyrovnávania sa 

s náročnými životnými skúsenosťami, 

diskutoval o vplyve drog ( k filmu Dorgy – 

premietanie DVD) 

- aplikoval primerané relaxačné cvičenia 
- Zaujal kritický postoj ku škodlivosti drog,  

zapojil sa do súťaže Prečo som na svete rád/rada 

(výtvarná súťaž) a prezentoval svoje názory 
v triede, zostavil nástenku 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek a spoločnosť       
Sociológia ako veda 

Sociologické teórie 

Sociologický výskum 

Kultúra -- prierezová 

téma: multikultúrna 

výchova 

Proces socializácie 

Sociálne vzťahy 

Sociálne skupiny 

Voľný čas  a rôzne 

organizácie 

Komunita 

      Komunikácia 

Sociálny proces v rodine 

Rodinná výchova 

Sociálny proces v škole 

Sociálne fenomény – 

deviácia 

Extrémizmus, 

kriminalita 

Sociálne nerovnosti 

Sociálna zmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18    socializácia  

 sociálne vzťahy  

 sociálne skupiny  

 sociálne roly  

 sociálne pozície  

  medziľudská komunikácia 

 

 rodina  

- funkcie rodiny  

- typy rodín  

 škola  

- rola žiaka  

- rola učiteľa  

- práva a povinnosti v škole  

- školská samospráva  

 voľný čas  

- záujmy  

- spoločenské organizácie a inštitúcie  

 

 

 normy správania 

 deviácie  

 sociálne problémy 

(kriminalita, extrémizmus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vysvetlil úlohu a predmet sociológie 

v živote človeka 

-charakterizoval podstatu základných 

sociologických teórií 

- vymenoval kroky sociologického 

výskumu 

- vymedzil účel a funkcie organizácie 

spoločnosti 

-vymedzil pojem kultúra a uviesť 

základné prvky kultúry 

-posúdil, ktoré spoločenské problémy 

v súčasnosti pramenia z odlišnosti 

kultúr 

PT: Stimuloval situáciu -  rozhovor 

medzi dvoma kamarátmi na tému  

„Mojím susedom sa stal ..... (príslušník 

iného štátu) a majú takéto zvyky“, 

pričom treba dôraz kladie na 

pochopenie zvykov a tradícií inej 

krajiny s poukázaním na kultúrny 

relativizmus. 

- vysvetlil proces socializácie 

- charakterizoval spoločnosť ako 

zložitý systém vzťahov jednotlivca 

a soc. skupín 

- porovnal sociálny status, rolu 

a deviáciu 

- na príkladoch demonštrova rozlíšenie 

druhov soc.skupín 

- vysvetlil, čo je soc.interakcia v 

skupinách 
- racionálne obhájil využívanie 

voľného času 

-popísal  aspoň jednu spoločenskú 

organizáciu vo svojom okolí pracujúcu 

s mládežou, porovnal pojmy 

organizácia a komunita 

-na príkladoch uviedol, ako môže 

verejná mienka ovplyvniť riešenie 

problémov v spoločnosti 

- na konkrétnych príkladoch vymedzil 

rôzne formy komunikácie 

-popísal problémy komunikácie ako 

možné zdroje konfliktov 

- Prakticky uplatnil vhodné spôsoby 

komunikácie vo formálnych 

a neformálnych vzťahoch 

- posúdil funkcie rodiny a jej primárne 

postavenie v procese socializácie 

- s využitím údajov analyzoval súčasné 

problémy rodiny a určil príčiny krízy 

-zostavil niekoľko typových modelov 

rodinnej výchovy, vysvetlil rozdiely 

v jednotlivých typoch rodín 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   -vysvetlil svoje práva a povinnosti 

v škole 

- na príkladoch ilustroval možnosti 

angažovania sa v školskom prostredí 

-na príkladoch uviedol, k akým 

dôsledkom môžu viesť predsudky 

a nerešpektovanie kultúrnych odlišností 

príslušníkov rôznych socialných skupín 

- pochopil význam soc. kontroly a 

sebakontroly 

-objasnil podstatu niektorých 

sociálnych problémov v súčasnosti 

- rozpoznal prejavy extremistického 

správania sa skupín 

-načrtol možné dopady sociálno-

patologického správania na jedinca 

a spoločnosť 

- rozlíšil pojmy evolúcia, revolúcia, 

pokrok, sloboda, modernizácia 

- uviedol zdroje soc. zmien a uviedol 

možnosti ich odstránenia 

- na základe historického poznania 

uviedol príklady priebehu soc. 

zmien v spoločnosti 

Občan a štát               
Štát  a jeho  znaky 

Formy štátu 

Právny štát 

Ústava SR 

 

 

Demokracia  

-Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova 

Politický systém 

Voľby a volebné 

systémy 

 

 

Ľudské práva 

Systém ochrany 

ľudských práv  

Práva dieťaťa 

 

 

 

9  znaky štátu  

 formy štátu  

 právny štát  

 Ústava SR  

 

 

 princípy  

 politický systém  

 voľby  

 volebné systémy  

 

 

 ľudské práva  

 dokumenty  

  systém ochrany ľudských 

práv  

 práva dieťaťa  

 

-Rozlíšil a porovnal  historické a 

súčasné typy štátov (formy vlády).  

-Popísal, akú funkciu plní v štáte ústava 

a ktoré oblasti upravuje.  

-  Uviedol výhody občianstva SR 

- Vysvetlil, prečo je štátna moc v SR 

rozdelená na tri nezávislé zložky.  

-  Rozlíšil a porovnal funkcie a úlohy 

orgánov štátnej moci SR.  

- Vysvetlil podstatu demokracie, 

uviedol príklady nedemokratických 

foriem riadenia.  

- PT: Diskutoval na tému demokracia 

a moslimský svet, kládol dôraz na 

toleranciu a pochopenie dejín 

islamského sveta 

- Objasnil podstatu a význam 

politického pluralizmu pre život v štáte.  

- Charakterizoval podstatu 

komunálnych, parlamentných a 

prezidentských volieb.  

- Popísal spôsoby volieb.  

- Vymenoval jednotlivé zložky 

politického systému a uviedol ich 

úlohu.  

- Načrtol príklady, ako môže občan 

ovplyvňovať spoločenské dianie v obci 

a v štáte.  



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

929 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   Navrhol okruhy problémov, s ktorými 

sa môže občan obrátiť na jednotlivé 

štátne inštitúcie.  

- Uplatnil zvládnutie komunikácie v 

styku s úradmi.  

- Uviedol dokumenty zakotvujúce 

ľudské práva.  

- Vysvetlil systém ochrany 

zabezpečujúci ochranu ľudských práv.  

- Zdôvodnil, že nie všetko, čo 

jednotlivec chce, má na to aj právo. 

- Na príkladoch uviedol  svoje práva i 

práva iných.  

- Vedel obhájiť svoje práva, 

rešpektovať ľudské práva druhých ľudí 

a osobne sa angažovať proti ich 

porušovaniu.  

-zostaviť  vlastnú listinu práv a  slobôd  

- rozlíšiť  v 4 kompetenciách 

právomoci najvyšších štátnych orgánov   

Občan a právo                  
Právo v každodennom 

živote  

Právny systém 

 

Občianske právo 

Ochrana spotrebiteľa 

-Prierezová téma: 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Rodinné právo 

Trestné právo 

 

 

Orgány ochrany práva 

7  normy  

 morálka  

 právo  

 

 právna spôsobilosť  

 právny systém  

 odvetvia práva  

 občianske právo (spôsobilosť na 

právne úkony, práva spotrebiteľa)  

 rodinné právo (podmienky 

uzavretia manželstva)  

 trestné právo (deliktuálna 

spôsobilosť)  

 

 advokácia  

  prokuratúra  

  notariáty  

 

- Vysvetlil rozdielnosť medzi 

morálnymi a právnymi normami. 

-vysvetlil  pojmy hodnota,  norma, 

právna norma, právny systém, právna 

sila  -pracovať s  dokumentmi  právnej 

povahy a  rozlíšiť medzi nimi  právne 

normy rôznej právnej sily  -  vysvetliť  

rozdiel medzi vnútroštátnym a  

medzinárodným právom   

- Charakterizovať právny systém. 

- Uviedol, ktoré štátne orgány vydávajú 

právne predpisy aj ako a kde sú 

zverejňované.  

- Rozlíšil zmysel a význam trestného, 

občianskeho a rodinného práva.  

- Vysvetlil základné práva spotrebiteľa.  

PT: Vytvoril časopis so zameraním na 

spotrebiteľskú problematiku a zapojil 

sa do súťaže Spotreba pre život 

- Uviedol podmienky vzniku 

manželstva.  

- Odôvodnil účel sankcií pri porušení 

právnych noriem.  

- uviedol, ako sa jednotlivec môže 

podieľať na  tvorbe práv a   

- uviedol, aké sú  garancie ochrany 

práva  -    na príkladoch zo života  

a uviedol  mieru právomocí polície, 

advokácie, notárov, súdov  - popísať 

štruktúru súdov  - na základe 

kompetencií  Ústavného súdu určiť   
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   postavenie tohto orgánu v  SR - 

zdôvodniť  potrebu práva v spoločnosti    

- Porovnal náplň činnosti orgánov 

právnej ochrany.  

- Uviedol príklady právnych 

problémov, s ktorými sa môžu občania 

na nich obrátiť. 

Základné ekonomické problémy a ich riešenie    
Základné ekonomické 

otázky 

 

Typy ekonomík 

 

 

1 

  problém vzácnosti,  

 základné ekonomické otázky 

  príkazová ekonomika  

 trhová ekonomika  

 národná ekonomika  

-Vysvetlil pojem vzácnosť.  

- Porovnal rôzne typy ekonomík z 

hľadiska ich prístupu k riešeniu 

základných ekonomických otázok. 

- Charakterizovať ekonomiku SR.  

Trhový mechanizmus   
Ekonomický kolobeh  

 

 

 
Správanie spotrebiteľov 

a výrobcov  

 
Trhová rovnováha  

  

3  základné funkcie a úlohy trhu 

 typy trhov 

 

 

  dopyt  

  ponuka  

 

 proces tvorby cien  

  trhová konkurencia 

-Preukázal praktickú orientáciu v 

problematike fungovania trhového 

mechanizmu.  

- Opísal správanie sa subjektov trhu a 

rozhodovanie v rôznych situáciách na 

trhu.  

 

Trh práce                        
 Trh práce  

 

 

 Mobilita práce  

 

  

1  dopyt po práci  
  ponuka práce  

 cena práce - mzda a jej formy 

 

 pracovný trh v EÚ  

  globalizácia pracovného trhu  

- Vysvetlil špecifiká trhu práce.  

- Porovnal záujmy subjektov na trhu 

práce.  

- Preukázať praktickú orientáciu v 

profesijnom dopyte na slovenskom a 

európskom trhu práce. 

Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad     
Nezamestnanosť  

 

 
Úrad práce  

 

 

1  formy nezamestnanosti 

 

 

 ďalšie inštitúcie riešiace problém 

nezamestnanosti  

 hmotné zabezpečenie v 

nezamestnanosti 

- Identifikoval príčiny vzniku 

nezamestnanosti.  

- Navrhol spôsoby riešenia tohto 

problému.  

- Zaujal stanovisko k funkcii podpory v 

nezamestnanosti.  

- Na príkladoch uviedol, ako pomáhajú 

úrady práce a personálne agentúry.  

Svet práce                 
Práca  

 

 

Vzdelávanie  

 

 

 

 

Písomné materiály 

uchádzača o 

zamestnanie  

 

 

 

Vstup na trh práce 

4  povolanie  

 zamestnanie  

 

 príprava na výber povolania 

 kariérne poradenstvo  

 práca s profesijnými 

informáciami  

 

 žiadosť o prijatie do zamestnania  

 motivačný list  

 prihláška na štúdium  

  profesijný životopis  

 

  pracovný pomer - vznik, zmena a  

- Kriticky posúdil svoje zdravotné, 

osobnostné a kvalifikačné predpoklady 

k voľbe ďalšieho štúdia a profesijnej 

orientácie. 

- Vysvetlil súvislosť medzi 

dosiahnutým vzdelaním a možnosťami 

svojho osobného profesijného 

uplatnenia.  

- Vyhľadal informácie o zamestnaní v 

rôznych typoch médií.  

- Vypracoval potrebné dokumenty k 

uchádzaniu sa o prácu (štúdium).  

- Posúdil výhody a riziká podnikania v 

porovnaní so zamestnaním. 

- Uviedol, ako postupovať pri založení  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Samostatná zárobková 

činnosť  

 

  zánik  

 pracovná zmluva – náležitosti 

pracovnej zmluvy, skúšobná doba  

 

  poradenské služby pre 

začínajúcich podnikateľov  

 živnostenské podnikanie  

 zakladanie živnosti  

  

živnosti.  

- Diskutoval o povinnosti dbať na 

životné prostredie 

 

Úloha peňazí a finančných inštitúcií   
Peniaze  

 

 

Finančné inštitúcie  

 

 

 

Daňová sústava  

 

5   funkcie a formy peňazí  

 euro v SR  

 

 banky  

 bankový účet  

 poisťovne  

 produkty poisťovní  

 dane  

 daňové úrady  

 daňové a odvodové povinnosti  

 

- Rozlíšil hodnoty eurových bankoviek 

a eurových mincí.  

- Určil ochranné znaky eurobankoviek.  

- Uviedol úlohu bánk a iných 

finančných inštitúcií ako finančných 

sprostredkovateľov. 

-  Opísal základné bankové produkty       

     (bežný účet, internetové   

       bankovníctvo)  

-Vysvetlil základné typy daní. 

- Opísal spôsob podávania daňového 

priznania z príjmov.  

Aktualizácia učiva 

exkurzia, návšteva 

súdneho pojednávania, 

beseda so starostom, 

politikom, aktivistom, 

advokátom, 

psychológom, návšteva 

úradu práce, práca s IKT 

a informáciami a pod. 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri témach občianskej náuky v treťom ročníku sa implementuje problematika z finančnej 

gramotnosti (bližšie podrobnosti sú uvedené v kapitole Národný štandard finančnej gramotnosti 

v podmienkach Gymnázia v Turzovke) 
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Rozpis učiva predmetu : OBČIANSKÁ NÁUKA               

Ročník: ŠTVRTÝ 

1 hodina týždenne, 

spolu 30 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Filozofia a jej atribúty 

Význam filozofie 

Filozofia a mýtus  

Filozofické otázky a 

zdroje filozofických 

úvah  

Filozofické disciplíny 

-ontológia 

-gnozeológfia  

Filozofia, veda, 

náboženstvo, umenie, 

ideológia 

 

7  

  Filozofia, 

  mýtus,  

 pojem,  

 údiv,  

 pochybnosť 

  ontológia,  

 gnozeológia,  

 logika,  

 etika,  

 filozofia človeka (filozofická 

antropológia),  

 filozofia dejín,  

 filozofia spoločnosti (sociálna 

filozofia) 

 zmysel života,  

 nihilizmus, 

  pravda, 

  agnosticizmus, 

  skepticizmus, 

  eklekticizmus,  

 scientizmus,  

 kritické myslenie, sloboda. 

 

- Uviedol rozdielne znaky filozofie a 

mýtu.  

- Našiel v texte znaky mytologického a 

filozofického uvažovania.  

-Uviedol rozlišovacie znaky, ktoré 

odlišujú filozofické otázky od bežných 

otázok.  

- Sformuloval vlastné stanovisko k 

filozofickému textu a postavil vlastnú 

otázku, na základe inšpirácie 

filozofickým textom.  

- Na základe filozofického  

textu sformuloval otázku, ktorú tento 

text rieši a zaradil ju do filozofickej 

disciplíny.  

- Uviedol  základné  

identifikačné znaky filozofie, vedy, 

náboženstva, umenia a ideológie a 

základné diferencie, ktoré odlišujú 

filozofiu od uvedených významových 

útvarov.  

- Identifikoval  prvky  

filozofickej reflexie, vedeckého 

vyjadrovania, náboženského 

presvedčenia, umeleckej tvorby a 

prípadných ideologizmov v textoch, 

ktoré obsahujú viacero týchto zložiek. 

Dejinno-filozofický exkurz 

Západná filozofia ako celok, 
periodizácia dejín filozofie  

Charakteristiky antickej  

filozofie 

Charakteristiky stredovekej 

filozofie 

Charakteristiky renesančnej  
filozofie 

Charakteristiky novovekej  

filozofie 

Charakteristiky  filozofie 19. 

storočia 

Charakteristiky  filozofie 20. 
Storočia 

 

 

 

 

14  Antika 

 stredovek 

 renesancia 

 novovek 

- Charakterizoval spoločné črty vlastné 

Západnej filozofii ako celku a uviedol 

odlišnosti, ktoré ju odlišujú od 

filozofického myslenia spätého s inými 

kultúrnymi, resp. civilizačnými 

okruhmi. 

- Uviedol, ktoré témy resp. problémy sú 

ťažiskové pre jednotlivé obdobia dejín 

filozofie.  

- Vysvetlil príčiny zmien ťažiskových 

tém a problémov filozofického 

myslenia. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

 Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
myslenie orientované na 

poznanie sveta 

- eleatská škola 

- Herakleitos 

- Aristoteles)  

 
myslenie orientované na 

poznávajúci subjekt a na 

podmienky a možnosti 

poznávania - R. 

Descartes,  

- I. Kant 

 
myslenie orientované na 

jazyk  

-L. Wittgenstein)  

 

  arché,  

 podstata, substancia,  

 idealizmus 

  materializmus, 

  panteizmus, 

  monizmus,  

 dualizmus, 

  pluralizmus,  

 teizmus,  

 deizmus, 

- Identifikoval a analyzoval  

problémy, otázky a spory, ktoré 

zohrávali úlohu kryštalizačného jadra 

filozofických diskusií a polemík v 

rámci myslenia orientovaného na 

poznanie sveta 

(pôvod a poriadok sveta,  

zmena a trvanie, náhoda a 

nevyhnutnosť, kritériá rozlišovania 

medzi pravým a nepravým bytím 

(skutočnosťou a zdaním). 

- Charakterizoval stanoviská  

 filozofov Parmenida, Herakleita, 

Aristotela k ich riešeniu.  

- Porovnal alternatívne  

riešenia uvedených problémov a zaujal 

k nim vlastné stanovisko. 

 determinizmus,  

 dialektika,  

 metafyzika, 

  epistéme, 

  doxa,  

 racionalizmus 

 empirizmus, 

  senzualizmus,  

 metodická skepsa,  

 transcendentalizmus („poznanie 

pred poznaním“), 

- Interpretoval dejiny filozofického 

myslenia  ako prechod od skúmania 

sveta k skúmaniu subjektu, ktorý o 

svete niečo vypovedá,  

- Identifikoval a analyzoval  

problémy, otázky a spory, ktoré 

zohrávali úlohu kryštalizačného jadra 

filozofických diskusií a polemík v 

rámci myslenia orientovaného na 

poznávajúci subjekt a na podmienky 

poznávania 

(problém hraníc a objektivity poznania, 

zdroje a metódy poznania.) 

- Charakterizoval stanoviská  

 filozofov Descarta, Kanta k ich 

riešeniu.  

- Porovnal alternatívne  

riešenia uvedených problémov a zaujal 

k nim vlastné stanovisko. 

 holizmus,  

 diskurzivita,  

 jazyk, 

  lingvistika, 

  sémantika,  

 pragmatika,  

 reprezentácia, význam. 

- Interpretoval dejiny  

filozofického myslenia  ako prechod od 

„myslenia o svete“ k analýze jazyka, v 

ktorom svet myslíme a vyjadrujeme.  

- Identifikoval a analyzoval  

problémy, otázky a spory, ktoré 

zohrávali úlohu kryštalizačného jadra 

filozofických diskusií a polemík v 

rámci myslenia orientované na jazyk 

(problém poznávacieho statusu jazyka 

(spochybnenie referenčnej funkcie 

jazyka), význam ako výsledok sociálnej 

a jazykovej praxe, metafora klietky – 

človek ako väzeň svojho jazyka) 

- Charakterizoval stanovisko 

 filozofa  Wittgensteina k jeho riešeniu.  

- Porovnal alternatívne  

riešenia uvedených problémov a zaujal 

k nim vlastné stanovisko. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

 Obsahový štandard Výkonový štandard 

Religionistika 

Náboženstvo a jeho 

atribúty 

Prvky náboženstva  

Kresťanstvo a svetové 

náboženstvá 

-islam 

-kresťanstvo 

-budhizmus 

-judaizmus 

Alternatívne náboženské 

prejavy (nové 

náboženské hnutia) 

6  Religionistika 

 Náboženstvo 

 Náboženská viera 

  náboženské symboly 

  náboženské praktiky a prejavy 

(náboženský kult, náboženské 

obrady, sviatky a tradície)  

  svetové náboženstvo 

 Kresťanstvo 

 islam 

  budhizmus, 

 nová religiozita,  

 sekta,  

 kult, 

  tolerancia 

 

-Vysvetli pojem religionistika 

-Objasnil význam náboženstva 

-Vymenoval náboženstva vo svete 

- Rozlišoval  medzi  

jednotlivými  prvkami náboženstva 

a vedel vysvetliť ich význam.  

- Určil základné identifikačné  

znaky svetových náboženstiev 

- Identifikoval  prejav 

náboženskej neznášanlivosti.  

- Rozoznal prejavy  

sektárskeho myslenia. 

 

Aktualizácia učiva 

Písanie filozofickej 

eseje 

3   Napísal jednoduchú filozofickú esej, s 

využitím znalostí z prvých dvoch 

tematických celkov.  
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Rozpis učiva predmetu : OBČIANSKA NÁUKA 
Ročník: druhý  

Od šk.roku:2012/2013 

2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 

Obsahový 

štandard 
Výkonový štandard 

Človek ako jedinec         

Psychológia ako veda  

Psychologické disciplíny 

Psychologické smery  

Vývin psychiky  

Psychické procesy a stavy 

Dynamika psychiky 

Emócie, city 

Osobnosť 

Typológia osobnosti – PT: 

multikultúrna výchova (ďalej 

ako MKV) 

Schopnosti osobnosti a ich 

klasifikácia 

Učenia 

Psychológia v každodennom 

živote- Prierezová téma: 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti (ďalej 

ako TPaPZ) 

Zdravie a stres, poradenstvo 

-vplyv drog a iné závislosti 

(premiatanie DVD drogy) 

 

 

 

 

12 

  psychika  

  vnímanie/ 

pozorovanie/ pamäť/ 

myslenie  

  emócie  
 

 

 

 osobnosť  

 temperament  

 schopnosti  

  motívy a postoje  

 Učenie 

 

 

 

 duševná hygiena  

 zdravie a stres  

 poradenstvo  
 

- vysvetlil, čím sa psychológia zaoberá 

- na príkladoch rozlíšil základné 

psychologické disciplíny 

- na konkrétnych príkladoch porovnal 

základné psychologické smery 

- opísal, ako človek vníma, prežíva a poznáva 

skutočnosť, seba a druhých ľudí a čo vplýva 

na jeho vnímanie a poznávanie.  

- vysvetlil vzťah medzi telesnou a duševnou 

stránkou človeka 

- vysvetlil pojem psychika 

- na príkladoch rozlíšil psych. procesy 

- porovnal vnem a predstavu 

- popísal, ako sa psych. procesy prejavujú 

v správaní, komunikácií medzi ľuďmi 

-rozlíšil 3 skupiny psych.javov 

- vysvetlil príčiny odlišnosti ľudí a  

rôznorodosť prejavov ich správania 

-uviedol význam záujmov, hodnôt, noriem, 

postojov v živote človeka 

- Porovnal rôzne metódy učenia 
- ilustroval na príkladoch, či je afekt, strach, 

tréma a zlosť 

-rozpoznal prejavy ľudí rôzneho 

temperamentu 

- rozlišoval typológiu Hyppokrata a Junga 

PT: MKV Uviedol príklady na vetu Ako sa mi 

žije v Európe, keď som ..... ( napríklad Číňan, 

Róm, Kanaďan ai.) – brainstorming, pričom je 

potrebné  klásť dôraz  na empatiu a  

pochopenie života z pohľadu ľudí rôznych 

krajín, sociálnych vrstiev 

- porovnal charakter a povaha 

- rozlišoval medzi pojmami schopnosti, 

inteligencia, nadanie 

- Vysvetlil zásady duševnej hygieny 
- Klasifikoval príčiny stresu a uviesť dôsledky 

stresu 
- Aplikoval získané poznatky pri 

sebapoznávaní, poznávaní druhých ľudí, 

voľbe profesie 
- Navrhol vhodné spôsoby vyrovnávania sa 

s náročnými životnými skúsenosťami 

- aplikoval primerané relaxačné cvičenia 

- PT: TPaPZ Zaujal kritický postoj ku 

škodlivosti drog,  

a prezentoval svoje názory v triede, zostavil 

nástenku 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 

Obsahový 

štandard 
Výkonový štandard 

 Človek a spoločnosť       

Sociológia ako veda 

Sociologické teórie 

Sociologický výskum 

      Kultúra – PT:MKV 

Proces socializácie 

Sociálne vzťahy 

Sociálne skupiny 

Voľný čas  a rôzne organizácie 

      Komunikácia 

Rodina, typy rodín,  výchova 

Škola ako sociálna skupina, 

školská sampospráva 

Sociálne fenomény – deviácia 

Extrémizmus, kriminalita 

Sociálne nerovnosti 

Sociálna zmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10    socializácia  

 sociálne vzťahy  

 sociálne skupiny  

 sociálne roly  

 sociálne pozície  

  medziľudská 

komunikácia 

 

 rodina  

- funkcie rodiny  

- typy rodín  

 škola  

- rola žiaka  

- rola učiteľa  

- práva a povinnosti v škole  

- školská samospráva  

 voľný čas  

- záujmy  

- spoločenské organizácie a 

inštitúcie  

 

 

 normy správania 

 deviácie  

 sociálne problémy 

(kriminalita, 

extrémizmus)  

 

 sociálne nerovnosti 

 sociálne zmeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vysvetlil úlohu a predmet sociológie 

v živote človeka 

-charakterizoval podstatu základných 

sociologických teórií 

- vymenoval kroky sociologického výskumu 

- vymedzil účel a funkcie organizácie 

spoločnosti 

-vymedzil pojem kultúra a uviesť základné 

prvky kultúry 

-posúdil, ktoré spoločenské problémy 

v súčasnosti pramenia z odlišnosti kultúr 

PT:MKV Stimuloval situáciu -  rozhovor 

medzi dvoma kamarátmi na tému  „Mojím 

susedom sa stal ..... (príslušník iného štátu) 

a majú takéto zvyky“, pričom treba dôraz 

kladie na pochopenie zvykov a tradícií inej 

krajiny s poukázaním na kultúrny 

relativizmus. 

- vysvetlil proces socializácie 

- charakterizoval spoločnosť ako zložitý 

systém vzťahov jednotlivca a soc. skupín 

- porovnal sociálny status, rolu a deviáciu 

- na príkladoch demonštroval rozlíšenie 

druhov soc.skupín 

- vysvetlil, čo je soc.interakcia v skupinách 
- racionálne obhájil využívanie voľného 

času 

-popísal  aspoň jednu spoločenskú 

organizáciu vo svojom okolí pracujúcu 

s mládežou 

-porovnal pojmy organizácia a komunita 

-na príkladoch uviedol, ako môže verejná 

mienka ovplyvniť riešenie problémov 

v spoločnosti 

- na konkrétnych príkladoch vymedzil rôzne 

formy komunikácie 

-popísal problémy komunikácie ako možné 

zdroje konfliktov 

- Prakticky uplatnil vhodné spôsoby 

komunikácie vo formálnych a neformálnych 

vzťahoch 

- posúdil funkcie rodiny a jej primárne 

postavenie v procese socializácie 

- s využitím údajov analyzoval súčasné 

problémy rodiny a určil príčiny krízy 

-zostavil niekoľko typových modelov 

rodinnej výchovy 

-vysvetlil rozdiely v jednotlivých typoch 

rodín 

-vysvetlil svoje práva a povinnosti v škole 

- na príkladoch ilustroval možnosti 

angažovania sa v školskom prostredí 

-na príkladoch uviedol, k akým dôsledkom 

môžu viesť predsudky a nerešpektovanie 

kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   socialných skupín 

- pochopil význam soc. kontroly a 

sebakontroly 

-objasnil podstatu niektorých sociálnych 

problémov v súčasnosti 

- rozpoznal prejavy extremistického 

správania sa skupín 

-načrtol možné dopady sociálno-

patologického správania na jedinca 

a spoločnosť 

- rozlíšil pojmy evolúcia, revolúcia, pokrok, 

sloboda, modernizácia 

- uviedol zdroje soc. zmien a uviedol 

možnosti ich odstránenia 

- na základe historického poznania uviedol 

príklady priebehu soc. zmien v spoločnosti 

Občan a štát               

Štát  a jeho  znaky 

Formy štátu 

Politický režim 

Právny štát 

Ústava SR a jej štruktúra 

Deľba štátnej moci 

-zákonodarná moc 

-výkonná moc 

-súdna moc 

 

 

 

Princípy demokracie 

-formy demokracie  

-Prierezová téma:MKV 

Politický systém 

-politické strany a ich  

Členenie 

-nátlakové skupiny 

-Prierezová téma:TPaPT 

Voľby a princípy 

-  volebné systémy 

- Voľby na Slovensku 

- EÚ a voľby do 

európskeho parlamentu 

 

 

Ľudské práva 

-Prierezová téma: TPaPZ, 

MKV  

-porušovanie ľudských práv 

v minulosti a dnes 

-premietanie DVD a aktivity 

z projektu Jeden svet na 

školách 

Dokumenty o ľudských 

právach – deklarácie, zmluvy, 

dohovory 

Systém ochrany ľudských 

27  znaky štátu  

 formy štátu  

 právny štát  

 Ústava SR  

 zákonodarná moc 

 výkonná moc 

 súdna moc 

 

 

 

 princípy  

 politický systém  

 politické strany 

 nátlakové skupiny 

 voľby  a druhy 

volieb 

 volebné systémy  

 

 

 ľudské práva  

 dokumenty  

  systém ochrany 

ľudských práv  

 práva dieťaťa  

 

-Rozlíšil a porovnal  historické a súčasné 

typy štátov (formy vlády).  

-Popísal, akú funkciu plní v štáte ústava a 

ktoré oblasti upravuje.  

-  Uviedol výhody občianstva SR 

- Vysvetlil, prečo je štátna moc v SR 

rozdelená na tri nezávislé zložky.  

-  Rozlíšil a porovnal funkcie a úlohy 

orgánov štátnej moci SR.  

- Vysvetlil podstatu demokracie, uviedol 

príklady nedemokratických foriem riadenia.  

- PT: Diskutoval na tému demokracia 

a moslimský svet, kládol dôraz na toleranciu 

a pochopenie dejín islamského sveta 

- Objasnil podstatu a význam politického 

pluralizmu pre život v štáte.  

PT: TPa PZ:  Zostaviť program vlastnej 

študentskej strany s poukázaním na 

rešpektovanie odlišnosti kultúr/subkultúr v 

spoločnosti 

- Charakterizoval podstatu komunálnych, 

parlamentných a prezidentských volieb.  

- Popísal spôsoby volieb.  

- Vymenoval jednotlivé zložky politického 

systému a uviedol ich úlohu.  

- Načrtol príklady, ako môže občan 

ovplyvňovať spoločenské dianie v obci a v 

štáte.  

- Navrhol okruhy problémov, s ktorými sa 

môže občan obrátiť na jednotlivé štátne 

inštitúcie.  

- Uplatnil zvládnutie komunikácie v styku s 

úradmi.  

- Uviedol dokumenty zakotvujúce ľudské 

práva.  

- Vysvetlil systém ochrany zabezpečujúci  
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práv  

Práva dieťaťa 

Aktivity a riešenie úloh 

z oblasti ľudských práv 

 

   

ochranu ľudských práv.  

- Zdôvodnil, že nie všetko, čo jednotlivec chce, 

má na to aj právo. 

- Na príkladoch uviedol  svoje práva i práva 

iných.  

- Vedel obhájiť svoje práva, rešpektovať ľudské 

práva druhých ľudí a osobne sa angažovať proti 

ich porušovaniu.  

-zostavil  vlastnú listinu práv a  slobôd   

- PT: TPa PZ: Tolerovať odlišnosť názorov iných 

a základné práva a slobody všetkých – 

spracovanie pomocou referátov s poukázaním na 

porušovanie ľudských práv vo svete a na 

Slovensku 

PT: MKV: Uvedomovať si dôležitosť ľudských 

práv v živote jedinca a rešpektovať odlišnosti 

iných. Presadzovať základné humanistické 

hodnoty, toleranciu a vzájomnú úctu 

- rozlíšil  v 4 kompetenciách právomoci 

najvyšších štátnych orgánov   

- riešil rôzne úlohy z oblasti ľudských práv 

Občan a právo                  

Potreba poriadku  - právo a 

morálka 

Právny systém 

Zákonodarný proces 

 

Občianske právo 

-všeobecné ustanovania 

-vecné právo a dedenie 

Práva spotrebiteľa 

-Prierezová téma: Tvorba 

projektu a prezentačné 

zručnosti 

Rodinné právo 

-manželstvo 

-vzťahy medzi deťmi a 

rodičmi 

Trestné právo 

-hmotné 

-procesné 

 

 

Orgány ochrany práva 

12  normy  

 morálka  

 právo  

 zákonodarný proces 

 

 právna spôsobilosť  

 právny systém  

 odvetvia práva  

 občianske právo 

(spôsobilosť na právne 

úkony, práva 

spotrebiteľa)  

 rodinné právo 

(podmienky uzavretia 

manželstva)  

 trestné právo 

(deliktuálna spôsobilosť)  

 

 advokácia  

  prokuratúra  

  notariáty  

 

- Vysvetlil rozdielnosť medzi morálnymi a 

právnymi normami. 

-vysvetlil  pojmy hodnota,  norma, právna 

norma, právny systém, právna sila  -

pracovať s  dokumentmi  právnej povahy a  

rozlíšiť medzi nimi  právne normy rôznej 

právnej sily  -  vysvetliť  rozdiel medzi 

vnútroštátnym a  medzinárodným právom   

- Charakterizovať právny systém. 

-navrhol zákon o životnom prostredí 

- Uviedol, ktoré štátne orgány vydávajú 

právne predpisy aj ako a kde sú 

zverejňované.  

- Rozlíšil zmysel a význam trestného, 

občianskeho a rodinného práva.  

- Vysvetlil základné práva spotrebiteľa.  

PT: Vytvoril časopis so zameraním na 

spotrebiteľskú problematiku  

- Uviedol podmienky vzniku manželstva.  

- Odôvodnil účel sankcií pri porušení 

právnych noriem.  

- uviedol, ako sa jednotlivec môže podieľať 

na  tvorbe práv a   

- uviedol, aké sú  garancie ochrany práva  -    

na príkladoch zo života  a uviedol  mieru 

právomocí polície, advokácie, notárov, 

súdov  - popísať štruktúru súdov  - na 

základe kompetencií  Ústavného súdu určiť  

postavenie tohto orgánu v  SR - zdôvodniť  

potrebu práva v spoločnosti    
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   

- Porovnal náplň činnosti orgánov právnej 

ochrany.  

- Uviedol príklady právnych problémov, 

s ktorými sa môžu občania na nich 

obrátiť. 

Aktualizácia učiva              4 

exkurzia, návšteva súdneho pojednávania, beseda so starostom, politikom, aktivistom, advokátom, psychológom, 

návšteva úradu práce, práca s IKT a informáciami , denná tlač a pod. 
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Rozpis učiva predmetu : OBČIANSKA NÁUKA 
Ročník: Tretí 

V školskom roku: 2012/2013 

2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový 

štandard 
Výkonový štandard 

Človek ako jedinec         

Psychológia ako veda  

Psychologické disciplíny 

Psychologické smery  

Vývin psychiky  

Psychické procesy a stavy 

Dynamika psychiky 

Emócie, city 

Osobnosť človeka a typy 

osobnosti 

druhy učenia 

Schopnosti osobnosti a ich 

klasifikácia 

Psychológia v každodennom 

živote –duševná hygiena 

Psychohygiena, zdravie 

a stres, poradenstvo 

-vplyv drog a iné závislosti 

(premietanie DVD) 

 

 

 

 

10 

  psychika  

  vnímanie/ 

pozorovanie/ pamäť/ 

myslenie  

  emócie  
 

 

 

 osobnosť  

 temperament  

 schopnosti  

  motívy a postoje  

 Učenie 

 

 

 

 duševná hygiena  

 zdravie a stres  

 poradenstvo  
 

- vysvetlil, čím sa psychológia zaoberá 

- na príkladoch rozlíšil základné 

psychologické disciplíny 

- na konkrétnych príkladoch porovnal 

základné psychologické smery 

- opísal, ako človek vníma, prežíva a poznáva 

skutočnosť, seba a druhých ľudí a čo vplýva 

na jeho vnímanie a poznávanie.  

- vysvetlil vzťah medzi telesnou a duševnou 

stránkou človeka 

- vysvetlil pojem psychika 

- na príkladoch rozlíšil psych. procesy 

- porovnal vnem a predstavu 

- popísal, ako sa psych. procesy prejavujú 

v správaní, komunikácií medzi ľuďmi 

-rozlíšil 3 skupiny psych.javov 

- Vysvetlil príčiny odlišnosti ľudí a  

rôznorodosť prejavov ich správania 

-uviedol význam záujmov, hodnôt, noriem, 

postojov v živote človeka 

- Porovnal rôzne metódy učenia 
- ilustroval na príkladoch, či je afekt, strach, 

tréma a zlosť 

-rozpoznal prejavy ľudí rôzneho 

temperamentu 

- rozlišoval typológiu Hyppokrata a Junga 

- porovnal charakter a povaha 

- rozlišoval medzi pojmami schopnosti, 

inteligencia, nadanie 

- Vysvetlil zásady duševnej hygieny 
- Klasifikoval príčiny stresu a uviesť dôsledky 

stresu 
- Aplikoval získané poznatky pri 

sebapoznávaní, poznávaní druhých ľudí, 

voľbe profesie 
- Navrhol vhodné spôsoby vyrovnávania sa 

s náročnými životnými skúsenosťami 

- aplikoval primerané relaxačné cvičenia 

- diskutoval o škodlivosti drog na zdravie 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový 

štandard 
Výkonový štandard 

 Človek a spoločnosť       

Sociológia 

Sociologické teórie 

Sociologický výskum 

Kultúra -- prierezová téma: 

multikultúrna výchova 

Proces socializácie, sociálna 

rola a status 

Sociálne vzťahy 

Sociálne skupiny 

Voľný čas,záujmy a  

organizácie 

      Komunikácia 

Rodina, typy rodín, výchova 

Sociálny proces v škole 

a školská samospráva 

Sociálne fenomény – deviácia 

Extrémizmus, kriminalita 

Sociálne nerovnosti 

Sociálna zmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10    socializácia  

 sociálne vzťahy  

 sociálne skupiny  

 sociálne roly  

 sociálne pozície  

  medziľudská 

komunikácia 

 

 rodina  

- funkcie rodiny  

- typy rodín  

 škola  

- rola žiaka  

- rola učiteľa  

- práva a povinnosti v škole  

- školská samospráva  

 voľný čas  

- záujmy  

- spoločenské organizácie a 

inštitúcie  

 

 

 normy správania 

 deviácie  

 sociálne problémy 

(kriminalita, 

extrémizmus)  

 sociálne nerovnosti 

 sociálne zmeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vysvetlil úlohu a predmet sociológie 

v živote človeka 

-charakterizoval podstatu základných 

sociologických teórií 

- vymenoval kroky sociologického výskumu 

- vymedzil účel a funkcie organizácie 

spoločnosti 

-vymedzil pojem kultúra a uviesť základné 

prvky kultúry 

-posúdil, ktoré spoločenské problémy 

v súčasnosti pramenia z odlišnosti kultúr 

PT: Stimuloval situáciu -  rozhovor medzi 

dvoma kamarátmi na tému  „Mojím susedom 

sa stal ..... (príslušník iného štátu) a majú 

takéto zvyky“, pričom treba dôraz kladie na 

pochopenie zvykov a tradícií inej krajiny s 

poukázaním na kultúrny relativizmus. 

- vysvetlil proces socializácie 

- charakterizoval spoločnosť ako zložitý 

systém vzťahov jednotlivca a soc. skupín 

- porovnal sociálny status, rolu a deviáciu 

- na príkladoch demonštroval rozlíšenie 

druhov soc.skupín 

- vysvetlil, čo je soc.interakcia v skupinách 
- racionálne obhájil využívanie voľného 

času 

-popísal  aspoň jednu spoločenskú 

organizáciu vo svojom okolí pracujúcu 

s mládežou 

-porovnal pojmy organizácia a komunita 

-na príkladoch uviedol, ako môže verejná 

mienka ovplyvniť riešenie problémov 

v spoločnosti 

- na konkrétnych príkladoch vymedzil rôzne 

formy komunikácie 

-popísal problémy komunikácie ako možné 

zdroje konfliktov 

- Prakticky uplatnil vhodné spôsoby 

komunikácie vo formálnych a neformálnych 

vzťahoch 

- posúdil funkcie rodiny a jej primárne 

postavenie v procese socializácie 

- s využitím údajov analyzoval súčasné 

problémy rodiny a určil príčiny krízy 

-zostavil niekoľko typových modelov 

rodinnej výchovy 

-vysvetlil rozdiely v jednotlivých typoch 

rodín 

-vysvetlil svoje práva a povinnosti v škole 

- na príkladoch ilustroval možnosti 

angažovania sa v školskom prostredí 

-na príkladoch uviedol, k akým dôsledkom 

môžu viesť predsudky a nerešpektovanie 

kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych 

socialných skupín 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

   - pochopil význam soc. kontroly a 

sebakontroly 

-objasnil podstatu niektorých sociálnych 

problémov v súčasnosti 

- rozpoznal prejavy extremistického 

správania sa skupín 

-načrtol možné dopady sociálno-

patologického správania na jedinca 

a spoločnosť 

- rozlíšil pojmy evolúcia, revolúcia, pokrok, 

sloboda, modernizácia 

- uviedol zdroje soc. zmien a uviedol 

možnosti ich odstránenia 

- na základe historického poznania uviedol 

príklady priebehu soc. zmien v spoločnosti 

Občan a štát               

Štát  a jeho  znaky 

Formy štátu 

Politický režim 

Právny štát 

Politický systém 

Nátlakové skupiny 

 

 

 

 

 

4  znaky štátu  

 formy štátu  

 právny štát 

 politický systém 

 politické strany 

 nátlakové skupiny 

-Rozlíšil a porovnal  historické a súčasné 

typy štátov (formy vlády).  

-  Uviedol výhody občianstva SR 

- Objasnil podstatu a význam politického 

pluralizmu pre život v štáte.   

- Vymenoval jednotlivé zložky politického 

systému a uviedol ich úlohu.  

- Načrtol príklady, ako môže občan 

ovplyvňovať spoločenské dianie v obci a v 

štáte.  

- Uviedol dokumenty zakotvujúce ľudské 

práva.  

- Na príkladoch uviedol  svoje práva i práva 

iných.  

- Vedel obhájiť svoje práva, rešpektovať 

ľudské práva druhých ľudí a osobne sa 

angažovať proti ich porušovaniu.  

-zostaviť  vlastnú listinu práv a  slobôd  - 

rozlíšiť  v 4 kompetenciách právomoci 

najvyšších štátnych orgánov   

Občan a právo                  

Potreba poriadku  - právo a 

morálka 

Právny systém, zákonodarný 

proces 

 

Občianske právo 

-všeobecné ustanovenia 

-vecné právo a dedenie 

Práva spotrebiteľa 

-Prierezová téma: Tvorba 

projektu a prezentačné 

zručnosti 

Rodinné právo 

-manželstvo 

-vzťah medzi deťmi a rodičmi 

Trestné právo 

10  normy  

 morálka  

 právo  

 zákonodarný proces 

 

 právna spôsobilosť  

 právny systém  

 odvetvia práva  

 občianske právo 

(spôsobilosť na právne 

úkony, práva 

spotrebiteľa)  

 rodinné právo 

(podmienky uzavretia  

- Vysvetlil rozdielnosť medzi morálnymi a 

právnymi normami. 

-vysvetlil  pojmy hodnota,  norma, právna norma, 

právny systém, právna sila  -pracovať s  

dokumentmi  právnej povahy a  rozlíšiť medzi 

nimi  právne normy rôznej právnej sily  -  

vysvetliť  rozdiel medzi vnútroštátnym a  

medzinárodným právom   

- Charakterizovať právny systém. 

- Uviedol, ktoré štátne orgány vydávajú právne 

predpisy aj ako a kde sú zverejňované.  

- Rozlíšil zmysel a význam trestného, 

občianskeho a rodinného práva.  

- Vysvetlil základné práva spotrebiteľa.  
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-hmotné  

procesné 

 

 

Orgány ochrany práva 

   manželstva)  

 trestné právo 

(deliktuálna spôsobilosť)  

 

 advokácia  

  prokuratúra  

  notariáty  

  

PT: Vytvoril časopis so zameraním na 

spotrebiteľskú problematiku  

- Uviedol podmienky vzniku manželstva.  

- Odôvodnil účel sankcií pri porušení 

právnych noriem.  

- uviedol, ako sa jednotlivec môže podieľať 

na  tvorbe práv a   

- uviedol, aké sú  garancie ochrany práva  -    

na príkladoch zo života  a uviedol  mieru 

právomocí polície, advokácie, notárov, 

súdov  - popísať štruktúru súdov  - na 

základe kompetencií  Ústavného súdu určiť  

postavenie tohto orgánu v  SR - zdôvodniť  

potrebu práva v spoločnosti    

- Porovnal náplň činnosti orgánov právnej 

ochrany.  

- Uviedol príklady právnych problémov, s 

ktorými sa môžu občania na nich obrátiť. 

Základné ekonomické problémy a ich riešenie    

Ekonómia a ekonomika 

Problém vzácnosti 

Základné ekonomické otázky 

Typy ekonomík 

Národná ekonomika 

 

4 

 

 Ekonómia 

 Ekonomika a typy 

  problém vzácnosti,  

 základné ekonomické 

otázky 

 

  príkazová ekonomika  

 trhová ekonomika  

 národná ekonomika  

- porovnal ekonómia a ekonomika 

- charakterizoval typy ekonomík 

- Vysvetlil pojem vzácnosť.  

- Porovnal rôzne typy ekonomík z hľadiska 

ich prístupu k riešeniu základných 

ekonomických otázok. 

- Charakterizovať ekonomiku SR.  

 

Trhový mechanizmus   

Trh, typy trhu a subjekty trhu 

Dopyt a ponuka 

Trhová rovnováha, tvorba 

ceny 

Trh a konkurencia 

 

 

  
 

4  základné funkcie a úlohy 

trhu 

 typy trhov 

 

 

  dopyt  

  ponuka  

 

 proces tvorby cien  

  trhová konkurencia 

-Preukázal praktickú orientáciu v 

problematike fungovania trhového 

mechanizmu.  

- Opísal správanie sa subjektov trhu a 

rozhodovanie v rôznych situáciách na trhu.  

 

Trh práce                         

Trh práce  

 

 

 Mobilita práce  

 

Porovnanie s výrobným 

faktorom pôda a kapitál 

 

 

  

4  dopyt po práci  
  ponuka práce  

 cena práce - mzda a jej 

formy 

 

 pracovný trh v EÚ  

  globalizácia pracovného 

trhu  

 

- Vysvetlil špecifiká trhu práce.  

- Porovnal záujmy subjektov na trhu práce.  

- Preukázať praktickú orientáciu v 

profesijnom dopyte na slovenskom a 

európskom trhu práce. 

-Porovnal prácu  s výrobným faktorom pôda 

a kapitál 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad     

Nezamestnanosť a jej formy 

 

Inštitúcie riešiace problém 

nezamestnanosti 

 

 

2  formy nezamestnanosti 

 

 

 ďalšie inštitúcie riešiace 

problém 

nezamestnanosti  

 hmotné zabezpečenie v 

nezamestnanosti 

- Identifikoval príčiny vzniku 

nezamestnanosti.  

- Navrhol spôsoby riešenia tohto problému.  

- Zaujal stanovisko k funkcii podpory v 

nezamestnanosti.  

- Na príkladoch uviedol, ako pomáhajú 

úrady práce a personálne agentúry.  

 

Svet práce                 

Práca  

 

 

Vzdelávanie  

 

Práca s profesijnými 

informáciami 

 

 

Písomné materiály uchádzača 

o zamestnanie  

 

 

 

Vstup na trh práce , pracovná 

zmluva 

 

 

 

 

 

 

Samostatná zárobková 

činnosť , obchodné 

spoločnosti 

 

5  povolanie  

 zamestnanie  

 

 príprava na výber 

povolania 

 kariérne poradenstvo  

 práca s profesijnými 

informáciami  

 

 žiadosť o prijatie do 

zamestnania  

 motivačný list  

 prihláška na štúdium  

  profesijný životopis  

 

  pracovný pomer - vznik, 

zmena a zánik  

 pracovná zmluva – 

náležitosti pracovnej 

zmluvy, skúšobná doba  

 

  poradenské služby pre 

začínajúcich 

podnikateľov  

 živnostenské podnikanie  

 zakladanie živnosti  

 obchodné spoločnosti 

 

- Kriticky posúdil svoje zdravotné, 

osobnostné a kvalifikačné predpoklady k 

voľbe ďalšieho štúdia a profesijnej 

orientácie. 

- Vysvetlil súvislosť medzi dosiahnutým 

vzdelaním a možnosťami svojho osobného 

profesijného uplatnenia.  

- Vyhľadal informácie o zamestnaní v 

rôznych typoch médií.  

- Vypracoval potrebné dokumenty k 

uchádzaniu sa o prácu (štúdium).  

- Posúdil výhody a riziká podnikania v 

porovnaní so zamestnaním. 

- Uviedol, ako postupovať pri založení 

živnosti.  

- Diskutoval o povinnosti dbať na životné 

prostredie 

- porovnal výhody a nevýhody založenia 

obchodných spoločností 

 

Úloha peňazí a finančných inštitúcií   

Peniaze  

Eurozóna 

Inflácia 

 

Bankový systém 

Produkty bánk, moderné 

bankové nástroje 

Poisťovne a poistenie 

Monetárna a fiškálna politika 

Riadenie osobných financií 

Iné formy peňazí, cenné 

peniaze 

Daňová sústava  

10   funkcie a formy peňazí  

 euro v SR  

 inflácia 

 

 banky  

 bankový účet  

 poisťovne  

 produkty poisťovní  

 monetárna politika 

 fiškálna politika 

 

 dane  

 daňové úrady  

 daňové a odvodové 

povinnosti  

- vysvetlil formu a funkcie penazí 

- Rozlíšil hodnoty eurových bankoviek a 

eurových mincí.  

- charakterizoval prejav inflácie 

- Určil ochranné znaky eurobankoviek.  

- Uviedol úlohu bánk a iných finančných 

inštitúcií ako finančných sprostredkovateľov. 

-  Opísal základné bankové produkty       

     (bežný účet, internetové   

       bankovníctvo)  

-Vysvetlil základné typy daní. 

- Opísal spôsob podávania daňového priznania z 

príjmov.  

- porovnal monetárnu politiku s fiškálnou 

politikou 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 

Aktualizácia učiva 

exkurzia, návšteva súdneho 

pojednávania, beseda so 

starostom, politikom, 

aktivistom, advokátom, 

psychológom, návšteva úradu 

práce, práca s IKT 

a informáciami a pod. 

 

3   

Úvodná hodina, opakovanie 

ľudské práva 

1  -oboznámil sa s organizačnými pokynmi, 

hodnotením a klasifikáciou, vysvetlil pojmy 

z oblasti ľudské práva z predchadzajúceho 

ročníka 
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ROČNÍK : TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : PRÁVNA NÁUKA -seminár 
2 hodiny týždenne, spolu 

66 vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pramene európskej právnej kultúry      8hodín 

Potreba poriadku 

Právna kultúra 

Systém práva 

Tvorba práva 

 

2 

2 

2 

2 

 Normy 

 Právne predpisy 

 Právna sila 

 Právna kultúra 

 Medzinárodné právo 

 Vnútroštátne právo 

 Verejné právo 

 Súkromné právo 

 Legislatívny proces 

  

- Definoval právne normy a porovnal 

ich s ostatnými  normatívnymi 

systémami 

- Uviedol význam práva 

- Charakterizoval právnu kultúru 

- Objasnil systém práva 

- Vysvetlil etapy legislatívneho 

procesu 

- Navrhol zákon o životnom prostredí 

a jeho ochrane 

Odvetvia práva     20 hodín 

Rodinné právo 

 

Občianske právo 

 

Ochrana spotrebiteľa 

 

Obchodné právo 

 

Trestné právo 

 

Pracovné právo 

 

Finančné právo 

 

Správne právo 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 Manželstvo 

 Zákon o rodine 

 Náhradná rodinná výchova 

 Občiansky zákonník 

 Občianskoprávna 

zodpovednosť 

 Právnická a fyzická osoba 

 Vlastnícke právo 

 Vecné bremeno 

 Záväzkové právo 

 Dedičské právo 

 Spotrebiteľ 

 Podnikanie 

 Živnosť a obchodné 

spoločnosti 

 Trestný zákon 

 Deliktuálna spôsobilosť 

 Trestný čin 

 Zákonník práce 

 Pracovný pomer 

 Verejné financie 

 Daňové právo 

 Samospráva 

 Štátna správa 

 

-Vedel vymedziť predmet  

jednotlivých odvetví a uviedol 

i pramene informácií 

- Rozlíšil formy manželstva  

- Uviedol práva a povinnosti detí 

a rodičov 

-Analyzoval uzavretie manželstva 

-Diskutoval o právach spotrebiteľa 

a reklamácií 

- Charakterizoval obchodné právo 

- Porovnal príklady trestných činov 

a priestupkov 

- Uviedol druhy trestov 

- Analyzoval pracovnú zmluvu 

- Rozlíšil druhy prac. Pomeru 

- Charakterizoval finančné právo 

- Rozlišoval medzi orgánmi miestnej 

samosprávy 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Právny štát      22 hodín 

Vznik právneho štátu 

Ľudské práva 

Potreba právnikov 

Nezávislosť súdnictva 

Občianstvo človeka 

Deľba štátnej moci 

Politické správanie 

Nátlakové združenia 

 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

 Právny štát 

 Ľudské práva 

 Právnici 

 Advokáti 

 Polícia 

 Súdnictvo 

 Zákonodarná moc 

 Výkonná moc 

 Voľby 

 Nátlakové združenia 

-Vysvetlil príčiny vzniku štátu 

- Objasnil znaky právneho štátu 

- Charakterizoval ľudské práva 

- Uviedol právomoci advokácie, 

notárov, polície 

- Diskutoval o občianstve SR 

- Vysvetlil hierarchiu súdov na 

Slovensku 

- Charakterizoval zákonodarnú, 

výkonnú moc 

- Porovnal ekonomické 

a neekonomické nátlakové združenia 

 

 

Život v súkromí a v spoločenstvách   16 hodín 

Človek ako osobnosť 

Človek a sociálne 

skupiny, rodina 

Človek a komunita 

Človek a spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osobnosť 

 Psychické procesy 

 Vývin a dynamika 

psychiky 

 Socializácia 

 Sociálne skupiny 

 Rodina  

 Komunita 

 Organizácia 

 Kultúra 

 Verejná mienka 

 Deviácia 

 Kontrola 

 Sociálna nerovnosť 

 Sociálna zmena 

 

- Objasnil pojem osobnosť 

- Charakterizoval psychické procesy 

- Vysvetlil vývin a dynamiku 

psychiky 

- Opísal  proces socializácie 

- Charakterizoval vplyv skupiny na 

jednotlivca 

- Diskutoval o škodlivosti drog 

- Rozpoznal prejavy extrémistického 

správanie skupín 

- Uviedol postavenie jednotlivca 

v skupine a soc.vzťahy v skupine 

-Porovnal sociálny status a sociálnu 

rolu 

-Popísal problémy komunikácie ako 

možné zdroje konfliktov 

- Diskutoval o sociálnych konfliktoch 

a  navrhol stratégiu riešenia  

- Analyzoval súčasné problémy 

rodiny 

-Zostavil niekoľko typových modelov 

rodinnej výchovy 

- Diskutoval o význame rodiny a jej 

funkcií 

- Porovnal pojmy organizácia 

a komunita a ich vplyv na jednotlivca 

-Vymedzil pojem kultúra a uviedol  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

   základné prvky kultúry 

- Uviedol, ako môže verejná mienka 

ovplyvniť riešenie problémov 

v spoločnosti 

- Charakterizoval deviáciu 

-Pochopil význam sociálnej kontroly 

a sebakontroly 

- Uviedol zdroje sociálnych zmien 

-Diskutoval o sociálnej nerovnosti 

Človek ako subjekt 

trhu 

 

 

4 

 

 

 Trh 

 Konkurencia 

 Hospodárska politika štátu 

 

-Charakterizoval vývoj ekonomického 

myslenia 

-Popísal správanie jednotlivých 

subjektov trhu 

-Vysvetlil úlohu konkurencie  

-  Uviedol najdôležitejšie ciele 

hospodárskej politiky štátu 

Vymenoval základné ukazovatele, 

ktorými sa meria výkonnosť 

ekonomiky 
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ROČNÍK : TRETÍ 

Rozpis učiva predmetu : PSYCHOLÓGIA - seminár 

 

2 hodiny týždenne, spolu 

66 vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základy všeobecnej psychológie    40 hodín 
Úvod do psychológie 

Psychológia – jej 

vznik a vývoj 

 

Psychologické smery 

Psychologické 

disciplíny 

Metódy používané  

v psychológií 

 

Determinácia  

psychiky 

Učenie 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

  Psychológia, psychika 

 Prežívanie, správanie  

  Vedomie 

 Behaviorizmus 

 Psychoanalýza 

 Kognitívna psychológia 

 Humanistická psychológia,ai. 

 Psychologické disciplíny 

 Dedičnosť 

 Učenie 

 

- Uviedol predmet psychológie a jej 

postavenie v systéme vied 

- Uviedol význam psychológie 

- Vysvetlil vzťah medzi telesnou 

a duševnou stránkou človeka 

- Definoval pojem psychika 

-Charakterizoval vznik a vývoj 

psychológie 

- Porovnal psychologické smery 

- Charakterizoval psychologické 

disciplíny 

- Opísal vývin psychiky 

- Diskutoval o faktoroch psychiky 

- Porovnal rôzne druhy učenia 

 

Pociťovanie 

Vnímanie 

Pozornosť 

Pamäťové procesy 

Predstavivosť 

a fantázia 

Myslenie 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 

2 

 Psychické javy 

 Pociťovanie 

 Vnímanie 

 Pozornosť 

 Pamäťové procesy 

 Predstavivosť a fantázia 

 Myslenie 

 

-Rozlíšil psychické javy 

-Na príkladoch popísal, ako sa 

psychické procesy prejavujú 

v správaní, komunikácií medzi ľuďmi 

 - Porovnal vnem a predstavu 

- Charakterizoval jednotlivé 

psychické procesy 

Osobnosť a jej 

typológia 

Temperament a 

charakter 

Psychické vlastnosti, 

črty, schopnosti 

Inteligencia 

Vrodené a získané 

poruchy intelektu 

Motivácia správania 

City a emócie 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

3 

2 

 Osobnosť 

 Hippokratova typológia 

 Jungova typológia 

 Eysenckova typológia 

 Sprangerova typológia 

 Temperament 

 Charakter 

 Schopnosti 

 Inteligencia 

 Nadanie 

 Hodnoty 

 Potreby 

 Postoje 

 City 

 Emócie 

 

-Vysvetlil príčiny individuálnych 

rozdielov medzi ľuďmi 

- Porovnal jednotlivé typológie 

- Definoval pojmy temperament, 

charakter 

- Rozlišoval medzi pojmami 

schopnosti, inteligencia, nadanie 

- Charakterizoval vrodené a získané 

poruchy intelektu 

- Vymenoval a vysvetlil  motivačné 

sily 

- Uviedol význam a úlohu záujmov, 

hodnôt, noriem, postojov v živote 

človeka 

- Na príkladoch ilustroval, čo je 

afekt, nálada, strach, tréma, zlosť 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Psychické zdravie 

a stres 

 

Psychodiagnostika 

Psychoterapia 

 

3 

 

 

2 

2 

 Zdravie 

 Stres 

 Psychohygiena 

 Psychodiagnostika 

 Psychoterapia 

 

-Vysvetlil zásady duševnej hygieny 

- Uviedol príčiny stresu a dôsledky 

- Zaujal kritický postoj ku škodlivosti 

drog,  

- Aplikoval poznatky zo psychológie 

pri sebapoznávaní i poznávaní iných 

ľudí 

-Vymenoval prostriedky 

psychodiagnostiky 

-Porovnal metódy  psychoterapie 

 

 Základy sociálnej psychológie   12 hodín 

Socializácia osobnosti 

 

Sociálna skupina a jej 

vplyv na jedinca 

 

Sociálne vzťahy, 

sociálny status 

a sociálne roly 

 

Sociálny vplyv 

Komunikácia 

Sociálne konflikty 

a stratégie riešenia 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

   Socializácia  

  Výchova 

 Sociálna skupina 

 Sociálne vzťahy  

 Sociálne skupiny  

 Sociálne roly  

 Sociálny status  

  Komunikácia 

 

 

 -Vysvetlil proces socializácie 

- Charakterizoval vplyv skupiny na 

jednotlivca 

- Rozpoznal prejavy extrémistického 

správanie skupín 

- Uviedol postavenie jednotlivca 

v skupine a soc.vzťahy v skupine 

-Porovnal sociálny status a sociálnu 

rolu 

-Popísal problémy komunikácie ako 

možné zdroje konfliktov 

- Diskutoval o sociálnych konfliktoch 

a  navrhol stratégiu riešenia  

Život v súkromí a v spoločenstvách   14 hodín 

Človek a rodina 

Človek a komunita 

Človek a spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodina  

 Komunita 

 Organizácia 

 Kultúra 

 Verejná mienka 

 Deviácia 

 Kontrola 

 Sociálna nerovnosť 

 Sociálna zmena 

 

- Analyzoval súčasné problémy 

rodiny a manželstva 

-Zostavil niekoľko typových modelov 

rodinnej výchovy 

- Diskutoval o význame rodiny a jej 

funkcií 

- Porovnal pojmy organizácia 

a komunita a ich vplyv na jednotlivca 

-Vymedzil pojem kultúra a uviedol 

základné prvky kultúry 

- Uviedol, ako môže verejná mienka 

ovplyvniť riešenie problémov 

v spoločnosti 

- Charakterizoval deviáciu 

-Pochopil význam sociálnej kontroly 

a sebakontroly 

- Uviedol zdroje sociálnych zmien 

-Diskutoval o sociálnej nerovnosti 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek ako občan 

 

 

5  Štát 

 Deľba moci 

 Ústava SR 

 Legislatívny proces 

 Nátlakové skupiny 

-Vysvetlil príčiny vzniku štátu 

-Zdôvodnil potrebu deľby štátnej 

moci 

-- Uviedol etapy ústavného vývoja u 

nás 

- Porovnal  jednotlivé etapy 

legislatívneho procesu 

- Navrhol zákon o ochrane životného 

prostredia 

- Charakterizoval nátlakové skupiny 

Človek ako subjekt 

trhu 

 

 

5 

 

 

 Trh 

 Konkurencia 

 Podnikanie 

 Hospodárska politika štátu 

 

-Charakterizoval vývoj ekonomického 

myslenia 

-Popísal správanie jednotlivých 

subjektov trhu 

-Vysvetlil úlohu konkurencie  

- Charakterizoval živnosti a obchodné 

spoločnosti 

- Uviedol najdôležitejšie ciele 

hospodárskej politiky štátu 

Vymenoval základné ukazovatele, 

ktorými sa meria výkonnosť 

ekonomiky 
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Rozpis učiva predmetu : SPOLOČENSKOVEDNÝ   

SEMINÁR 

Ročník: TRETÍ 

2 hodiny týždenne, 

spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Odvetvia slovenského právneho poriadku   

Občianske právo 

Občiansky zákonník 

Vznik zmlúv 

 

 

Rodinné právo 

Zákon o rodine 

Náhradná rodičovská 

starostlivosť 

 

 

Pracovné právo 

Zákonník práce 

Vznik pracovnej zmluvy 

 

16 

 Občianske právo 

 Občiansky zákonník 

 Závet 

 Vlastníctvo 

 Právna subjektivita 

 Subjektivita na právne úkony 

 Zmluvy 

 Zodpovednosť 

 sankcie 

 

- Vymedzil predmet občianskeho 

práva 

- rozlíšil pojmy právna subjektivita 

a spôsobilosť na právne úkony(uviesť 

kedy vznikajú a ako zanikajú) 

- vysvetlil na konkrétnych príkladoch, 

ktoré osobné práva občanov chráni 

občianske právo 

- uviedol základné druhy sankcií  

- vysvetlil na konkrétnych príkladoch, 

kedy ide o subjektívnu zodpovednosť 

a kedy o objektívnu zodpovednosť 

- uviedol príklad, akým spôsobom 

možno nadobudnúť vlastníctvo 

- uviedol spôsoby dedenia 

a podmienky vydedenia 

- analyzoval rôzne zmluvy a rozlíšil 

kúpnu zmluvu, záložnú zmluvu, 

zmluvu o dielo, nájomnú zmluvu 

a poistné zmluvy a uviedol, aké 

konkrétne záväzky z nich  

- zostavil jednoduchú zmluvu 

 rodinné právo 

 zákon o rodine 

 manželstvo 

 rodičia 

 deti 

 náhradná starostlivosť 

-vymedzil predmet rodinného práva 

-   vysvetlil , v čom spočíva právny 

význam manželstva a rodiny  

-  vymenoval 4 zásady  rodinného 

práva  

 -    rozlíšil  dve formy uzavretia 

manželstva 

 – analyzoval žiadosť o  uzavretie 

manželstva a  z nej uviesť  podmienky 

pre   vznik manželstva  

 - objasnil  svoje individuálne práva a  z 

nich odvodiť  práva a povinnosti  

rodičov voči deťom a naopak  

-    porovnal formy náhradnej rodinnej 

výchov y 

 - na konkrétnych príkladoch posúdil, či 

je možné uzavrieť manželstvo alebo 

nie,  prípadne za akých podmienok   

- na konkrétnych príkladoch posúdil, 

aké práva a povinnosti  dieťaťa  resp. 

rodičov boli  porušené   

 pracovné právo 

 Zákonník práce 

 Fyzická osoba 

 Právnická osoba 

 Pracovná zmluva 

 mzda 

-vymedzil, čo je predmetom 

pracovného práva    

-    uviedol, ktorými  spôsobmi  vzniká 

pracovný pomer   

- pomocou príkladov z  praxe rozlíšil  

jednotl ivé druhy pracovných  pomerov   

- analyzoval  pracovnú  zmluvu  a  z 

nej uviedol , aké náležitosti  musí  

obsahovať  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Trestné právo 

Trestný zákon 

Trestné činy 

 

Správne právo 

Verejná správa, miestna 

samospráva 

  - na konkrétnych prípadoch posúdi l, či 

nedošlo k porušeniu práv a povinností 

zamestnancov a zamestnávateľov  

 - na príkladoch vysvetli l, prečo došlo 

k  rozviazaniu pracovného pomeru   

- vymenoval s pôsob y rozviazania 

pracovného pomeru   

- zdôvodnil , prečo štát stanovuje dĺžku 

pracovného  času, dovolenku, pracovné 

podmienky mladistvých   a žien 

 trestné právo 

 trestný zákon 

 trestný čin 

 páchatelia 

 sankcie 

 deliktuálna zodpovednosť 

-vymedzil  predmet trestného práva   

-definoval, čo naše trestné právo 

považuje za trestné (trestný čin, pokus  

o trestný čin, spolupáchateľstvo, 

príprava trestného činu)   

-    uviedol a porovnal príklad y 

trestných činov a priestupkov   

-  zdôvodnil , prečo je potrebné 

rozlišovať medzi účastníkmi  trestného 

činu   

-    vysvetlil, od kedy nadobúda občan 

trestnú zodpovednosť   

-    uviedol druh y trestov   
 verejná správa 

 samospráva 

-vymedzil  predmet správneho práva   

- vysvetlil, čo je správny delikt a ktorý 

orgán verejnej správy ukladá sankcie 

 - uviedol sankcie, ktoré sa uplatňujú 

pri postihovaní priestupkov  

 - rozlišoval medzi orgánmi  miestnej 

samosprávy 

Ochrana spotrebiteľa 

Práva a povinnosti 

spotrebiteľa 

Reklamácia 

  spotrebiteľ 

 reklamácia 
-objasnil potrebu ochrany spotrebiteľa  

- ako sa uplatňujú práva a povinnosti 

spotrebiteľa a predávajúceho 

-popísal postup a podmienky 

reklamácie tovaru   

-    na ktoré štátne orgány a  inštitúcie 

má spotrebiteľ právo obrátiť sa o 

pomoc 

Politický systém a politický pluralizmus      
Politológia 

Politický systém 

Nátlakové skupiny 

Ekonomické nátlakové 

skupiny 

Neekonomické skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Politický systém 

 Nátlakové skupiny (ekonomické, 

neekonomické) 

 Politické strany 

 Hnutia 

- Vysvetlil pojem politický systém 

- Vymenoval zložky politického 

systému a ich zámer 

- Pomenoval konkrétne ekonomické 

a neekonomické nátlakové skupiny 

- Vysvetlil na konkrétnych 

príkladoch, aké prostriedky 

používajú nátlakové skupiny na 

presadenie svojich požiadaviek 

- Zdôvodnil, prečo sú politické 

strany a hnutia najdôležitejšie 

subjekty politického systému 

- Rozlíšil politické strany podľa 

politickej orientácie 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Národ a menšiny v politike 

Národ 

Menšiny v politike 

2  Národ 

 menšiny 

- Vedel, aké je národnostné zloženie 

SR 

- Zdôvodnil potrebu ochrany 

národnostných, etnických, 

jazykových, náboženských menšín 

Právny štát – základ občianskej demokracie              
Štát  a jeho  znaky 

Formy štátu 

Právny štát, Ústava 

Deľba štátnej moci 

 

7  znaky štátu  

 monarchia 

 republika 

 unitárny štát 

 federácia 

 demokracia 

 diktatúra 

 právny štát  

 Ústava SR 

 Štátna moc 

-Z genézy vývoja ľudstva vysvetlil 

príčiny vzniku štátu 

- uviedol a vysvetlil znaky štátu 

- Opísal štátne symboly  SR 

- Príkladmi uviedol a analyzovať 

parlamentnú, kabinetnú a prezidentskú 

formu vlády 

- vysvetlil základné rozdiely medzi 

unitárnym štátom, federáciou 

a konfederáciou 

- porovnal monarchiu a republiku 

- charakterizoval rôzne formy štátneho 

režimu 

- charakterizoval právny štát a vysvetlil 

jeho znaky 

- zdôvodnil potrebu deľby štátnej moci 

v demokratických štátoch 

- analyzoval rozdiely medzi 

horizontálnym a vertikálnym členením 

štátnej moci 

Vzťah ekonómie a ekonomiky 

Ekonómia a ekonomika 2  Ekonóm ia 

 Mikroekonómia 

 Makroekonómia 

 Pozitívna ekonómia 

 Normatívna ekonómia 

 Ekonomika 

 Vzácnosť  

 Potreby 

 Statky 

- porovnal potreby a  statky a uviedol  

na ne príklad y -  vymedzil  vstupy a  

výstupy výrob y  -  porovnal pojmy 

ekonómia a ekonomika   

-    na príkladoch vysvetlil, ktoré 

problémy rieši mikroekonómi  a ktoré 

makroekonómia   

-   určil  rozdiel medzi pozitívnou a 

normatívnou ekonómiou a uviesť 

príklad y   

- vysvetlil ako  môže využiť poznatky z  

ekonómie vo svojom súkromnom  živote 

Výrobné faktory 2  Výrobné faktory 

 Alternatívne náklady 

 Základné ekonomické otázky 

 Krivka produkčných možností 

 Práca, mzda 

 Pôda , renta 

 Kapitál, úrok, zisk 

-charakterizoval dôchodky výrobných 

faktorov: mzda, renta, úrok, zisk  

-vysvetlil pojem kapitál a jeho význam 

z  hľadiska rozvoja spoločnosti  

 - vysvetlil  príčiny a  formy 

nezamestnanosti   

-  analyzoval štatistické údaje a 

charakterizovať vývoj nezamestnanosti 

v SR   
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Typy ekonomík 1  Tradičná ekonomika 

 Príkazová ekonomika 

 Trhová ekonomika 

 Zmiešaná ekonomika 

-Porovnal ako sa riešia tri základné 

ekonomické otázky v rôznych  typoch 

ekonomík  

 - na príklade SR  charakterizoval 

prechod z  centrálne riadenej  

ekonomiky na z miešanú (sociálno -

trhovú)      

Dejiny ekonomického 

myslenia 

1  Merkantilizmus 

 Fyzikratizmus 

 Klasická ekonómia 

-stručne charakterizoval vývoj 

ekonomického  myslenia 

Trh a trhový mechanizmus 

Kolobeh ekonomiky 

a typy trhov 

1 

 

  Trh a jeho typy 

 Domácnosti 

 Firmy 

 štát 

-     na príkladoch rozlíšil  jednotlivé 

typ y trhov a stručne ich 

charakterizoval 

  -  popísal s právanie sa jednotlivých 

subjektov n a trhu   

-charakterizoval domácnosť  ako 

subjekt  trhu a  na základe štatistických  

údajov posúdiť  jej životnú úroveň   

- analyzoval príčin y zlyhávania 

trhového mechanizmu a zdôvodnil 

potrebu zásahov  štátu do ekonomiky -

objasnil  princípy fungovania trhu na 

príkladoch vzťahu medzi dopytom , 

ponukou a cenou 

Dopyt 1  dopyt 

 krivka dopytu 

 faktory dopytu 

- Charakterizoval dopyt 

Ponuka 1  Ponuka 

 Krivka ponuky 

 Faktory ponuky 

- Charakterizoval ponuku 

Trhová rovnováha, cena 1  Rovnováha 

 Trhová cena 

- Charakterizoval trhová rovnováhu 

Podnik a formy podnikania 

Podnik a podnikanie 1  Podnik 

 Podnikanie 

 fyzická osoba, 

 právnická osoba 

 právna subjektivita 

 ekonomická samostatnosť 

 obchodný register 

 zisk   

- vysvetlil, čo je podnik a podnikanie a 

čo je jeho zmyslom  

 - uviedol  základné právne normy pre 

oblasť podnikania v  SR  

- rozlíšil pojmy  fyzická osoba, 

právnická osoba, právna subjektivita, 

ekonomická samostatnosť , obchodný 

register   
Živnosti 1  živnosti 

-remeselné  

-viazané 

-voľné 

-charakterizoval živnosti a  vzájomne 

ich porovnal   

Obchodné spoločnosti 2  obchodné spoločnosti 

-akciová spoločnosť 

-s.r..o. 

- v.o.s. 

- komanditná spoločnosť 

-charakterizoval  obchodné spoločnosti 

a  vzájomne ich porovnal  

Špeciálne typy 

organizácií 

1  Nezisková organizácia 

 Tiché spoločnosti 

 Združenia 

 Franšízy 

- Charakterizoval špeciálne typy 

organizácií 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Financovanie podniku 2  Súvaha 

 Pasíva 

 Aktíva 

 Finančné zdroje 

- Objasnil financovanie podniku 

Výroba a produktivita 1  Výroba 

 produktivita 

- Charakterizoval výrobu a 

produktivitu 

Ako si firmy konkurujú 1  Konkurencia 

 Monopol 

 Monopolistická konkurencia 

 

-vysvetlil  úlohu konkurencie v trhovej 

ekonomike na príkladoch uviedol, ako  

štát podporuje rozvoj podnikania v SR    

- na konkrétnych príkladoch uviedol 

formy privatizácie a  reštitúcie v SR   

Peniaze a bankový systém v zmiešanej ekonomike 

 Peniaze 

Inflácia 

2  Peniaze a ich funkcia 

 Inflácia a jej druhy 

- vysvetlil formy a  funkcie  peňazí v  

modernej z miešanej ekonomike   

- na konkrétnych príkladoch určil 

rôzne možnosti použitia peňazí 

a posúdil  ich výhod y a nevýhod y  

- vysvetlil príčiny vzniku inflácie   

- na príkladoch určil, aké dôsledky 

majú jednotlivé  formy inflácie na 

vývoj ekonomiky   

Bankový systém 1  NBS 

 Obchodné banky 

 Sporitelne 

 Poisťovne 

 Veriteľ 

 Dĺžnik 

 Úrok 

 Úver 

 Valuta 

 Devíza 

 Šek 

-vysvetlil rozdiel medzi valutou, 

devízou, šekom   

- charakterizoval vzťah subjektov 

dlžník –  veriteľ a vysvetlil pojm y 

úver, úrok  

 - určil  pozíciu centrálnej bank y v 

bankovej sústave a jej hlavné úlohy 

 -  vysvetlil , aké bankové operácie 

vykonávajú obchodné bank y a 

poisťovne   

Eurozóna 1  Euro 

 eurozóna 

 ECB 

- Charakterizoval eurozónu 

Národné a svetové hospodárstvo 

Úloha vlády 

 

1  Vláda 

 Stabilita 

 Nezamestnanosť 

 Platobná rovnováha 

 Ekonomický rast 

- uviedol najdôležitejšie ciele 

hospodárskej politiky štátu   

Fiškálna politika 2  Fiškálna politika 

 Rozpočet 

 Deficit 

 Dlh 

-zostavil  základnú tabuľku príjmov a  

výdavkov štátneho rozpočtu   

Daňová sústava 1  Daň 

 priame dane 

 nepriame dane 

- Charakterizoval daňovú sústavu 

Monetárna politika 2  Monetárna politika 

 Diskontná sadzba 

 Minimálne povinné rezervy 

-na príkladoch vysvetli l, ako možno 

využívať nástroje monetárnej politiky 

Medzinárodné vzťahy 2  Výkonnosť ekonomiky 

 HDP, HNP 

-vymenoval základné ukazovatele, 

ktorými  sa meria výkonnosť  

ekonomiky 

-uviedol, ktoré ukazovatele  najlepšie 

charakterizujú rozdiely medzi  
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

    vyspelým i  a rozvojovými  kraji nami   

Európska Únia 3  Európska Únia 

 integrácia 

-vysvetlil úloh y a  ciele EÚ 

-charakterizoval  podstatu a formy 

ekonomickej  integrácie  

 - na príkladoch uviedol výhod y a 

nevýhody vstupu SR  do EÚ   

Aktualizácia učiva      2 
Prezentácie, denná tlač, besedy 
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Rozpis učiva predmetu : SPOLOČENSKOVEDNÝ   

SEMINÁR 

Ročník: ŠTVRTÝ 

2 hodiny týždenne, 

spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvod do filozofie 

Filozofické pojmy 

Filozofia a mýtus 

Predmet filozofie 

 

 

4 

 Bytie 

 Logos 

 Subjekt  

 Objekt  

 Podstata 

 Idea 

 Hmota 

 Monizmus 

 Dualizmus 

 Pluralizmus 

 Teizmus 

 Deizmus 

 Panteizmus 

 ateizmus 

-  Objasnil  pojem filozofia 

- vysvetlil predmet filozofie  

v jednotlivých obdobiach  

- používal filozofické pojmy 

- vybral z prameňov texty obsahujúce 

problematiku bytia a poznania a zaujal 

k nim stanovisko 

- uviedol rozdiel medzi monizmom, 

dualizmom, pluralizmom a uviedol 

príklad  

- porovnal základné postoje k Bohu 

Staroveká filozofia 

Predpoklady gr.filozofie 

Miletská škola, 

Pytagorovci 

Eleatska škola 

a Herakleitos 

Atomisti a poeleátski 

filozofi 

Sofisti a Sokrates 

Platón  

Platón a štát 

Aristoteles – logika 

Aristoteles-metafyzika 

Aristoteles-etika 

Aristoteles-štát 

Poklasická gr. filozofia 

12  arche 

 číslo 

 prírodné živly 

 atóm 

 pohyb 

 daimonion 

 idea 

 metafyzika 

 látka 

 forma 

 telos 

 logika 

 substancia 

 cnosti 

 ataraxia 

 skepsa 

-Vysvetlil predpoklady vzniku gréckej 

filozofie 

-vysvetlil, prečo sa menil predmet 

filozofie 

- porovnal názory predstaviteľov 

rannej gr. filozofie na chápanie 

pralátky a pohybu 

- zhodnotil aktuálnosť Sokratovej 

filozofie v súčasnosti 

- analýzou výrokov Sokrata vysvetlil 

podstatu jeho učenia 

- vysvetlil podstatu učenia Platóna 

-porovnal  rozdielnosť prístupov 

Platóna a Aristotela v metafyzike 

- vysvetlil podstatu Aristotelovej 

filozofie 

Stredoveká filozofia 

 

Patristika 

A.Augustínus 

Scholastika, spor o 

univerzálie 

T. Akvinský 

T.Akvinský-učenie o 

Bohu 

5  patristika 

 Boh 

 Teodicea 

 Predestinácia 

 Súcno 

 univerálie 

- Pomocou poznatkov z dejepisu  

vysvetlil spoločensko-politické 

predpoklady vzniku stredovekej 

filozofie 

- Vymedzil základné problémy 

učenia A.Augustína 

- Analyzoval učenie T.Akvinského 

Renesančná filozofia 

Renesančná filozofia 

Renesančná filozofia-

prírodoveda 

Renesančná filozofia- 

5  Renesancia 

 Humanizmus 

 Panteizmus 

- Zdôvodnil nástup humanizmu  

a renesancie, nový pohľad na svet 

a človeka 
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etika 

Renesančná filozofia-štát 

  Vynálezy 

 Utópia 

 Vysvetlil pojmy renesancia  

a humanizmus 

 Charakterizoval panteizmus  

G.Bruna 

Novoveká filozofia 

R,Descartes 

F. Bacon 

J.Lock 

Baruch Spinoza 

G. W.  Leibniz 

G. Berkeley a D.Hume 

7  Racionalizmus 

 Empirizmus 

 Indukcia 

 Dedukcia 

 Idoly 

 Monády 

 Causa sui 

- Vysvetlil, čo je zdrojom poznania 

v racionalizme a empirizme 

- zdôvodnil, prečo sa kľúčovou 

disciplinou teória poznania 

-aplikoval indukciu a dedukciu ako dve 

metódy 

- na Descartovom výroku vysvetlil 

dualizmus 

- charakterizoval učenie Bacona a jeho 

teóriu o idoloch 

- porovnal učenie Descartesa a Bacona 

a zhodnotil ich prínos 

- objasnil prínos J.Locka do teórie 

poznania a teóriu štátu 

- zdôvodnil, prečo učenie Spinozu je 

panteistické a monistické 

-vysvetlil, ako Leibniz chápal monády 

a pluralizmus  

Osvietenska filozofia 

Osvietenstvo 

Voltaira 

Rousseau 

Montesquie 

Encyklopedisti 

6  Osvietenstvo 

 Encyklopedisti 

 Revolúcia 

 Geografický determinizmus 

 Pedagogika 

- uviedol hlavné znaky osvietenstva 

- Vysvetlil prínos Voltaira pre filozofiu 

a prax 

- rozobral a zdôvodnil odporúčania 

Voltaira na riešenie situácie vo Fr. 

-Vysvetlil učenie Montesqiuho 

-porovnal názory Rousseau a jeho 

súčastníkov 

-rozobral hlavné myšlienky v diele 

Spoločenská zmluva 

- charakterizoval prínos enyklopedistov 

Nemecký klasický idealizmus 

Kant-predkritické 

obdobie 

Kant – oblasť poznania 

Kant-kategorický 

imperatív 

Hegel-triáda  

Hegel-chápanie sveta 

 

5  kozmogonická hypotéza 

 antinómia 

 kategorický imperatív 

 triáda 

-objasnil podmienky vzniku a prínosu 

nem.klas.idealizmu 

-vymedzil podstatné problémy 

Kantovej filozofie 

- vysvetlil, ako Kant riešil otázku 

poznania v diele Kritika čistého 

rozumu 

-objasnil pojem kategorický imperatív 

-pochopil podstatu  Hegelovej filozofie 

- vysvetlil Hegelovo nazeranie na svet 

a porovnal ho s učením platóna 

- zistil, ktoré myšlienky nemeckých 

filozofov inšpirovali Štúrovcov 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poklasická filozofia 19.storočia 

Poklasická filozofia 

19.stor. 

Pozitizmus, A.Comte 

Marxistická filozofia 

S.Kierkegaard 

A. Schopenhauer 

F.Nietzsche 

 

9 

 

  antropologické prúdy 

 Scientistické  prúdy 

 Pozitizmus 

 Kapitál 

 Nihilizmus 

 Iracionalizmus 

 voluntarizmus 

 existencia 

- charakterizoval antropologické 

a scientistické prúdy 

-zdôvodnil  opodstatnenosť pluralizmu  

- vysvetlil podstatu pozitivizmu-Comte 

- Vysvetlil podstatu existencie-

Kierkegaard 

Filozofia 20.storočia 

Filozofické smery 

20.storočia 

Existencializmus-Sartre 

Filozofia na Slovensku 

Heidegger 

Pragmatizmus 

Antropologická filozofia 

Fenomenológia 

7  hraničné situácie 

 fenomenológia 

 existencializmus 

 pragmatizmus 

 analytická filozofia 

- posúdil podmienky ovplyvňujúce 

predmet filoz. Smerov  20.stor. 

- stručne charakterizoval 

existencializmus- Sartre 

-vysvetlil miesto a poslanie filozofie  

v súčasnej kultúre  a uviedol príklady 

z dejín filozofie na prepojenie svetovej 

filozofie so slovenskou vedou 

a filozofiou 

- uviedol príklady na aplikáciu 

niektorých  filoz. teórií v súčasnej  

praxi 

-posúdil, ktoré filozofie mali najväčší 

vplyv na rozvoj filozofického myslenia 

na Slovensku 
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Názov predmetu PRÁVNA NÁUKA 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne; 30 vyučovacích hodín 

Ročník Štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 7902 5 gymnázium 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

 
Právo je civilizovaným prostriedkom na úpravu nespočetných ľudských vzťahov do podoby 

prospešnej pre celú spoločnosť. Žiaci v rámci predmetu právna náuka si osvoja a upevnenia 

základné právne pojmy a zorientujú sa  v právnych normách. Žiaci si zvýšia právne vedomie na 

takú úroveň, aby boli presvedčení o potrebe práva a právnych noriem, aby poznali dôsledky 

vyplývajúce z ich porušenia. Žiaci nadobudnú význam  dodržiavania právnych noriem. Osvoja si 

stratégie a postupy, ktoré umožňujú riešenie problémov v bežnom živote, schopnosť aplikovať 

získané odborné vedomosti a zručnosti v konkrétnych situáciách.  

Predmet právna náuka vedie žiakov k tomu, aby sústavne sledovali vydávanie právnych noriem. 

Vedie žiakov k ochrane životného prostredia.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania právnej náuky stimulujú rozvoj poznávacích schopností 

žiakov, podporujú ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Pri vyučovaní sa používajú 

stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese vyučovania môže 

spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ žiakov motivuje, povzbudzuje a vedie k čo najlepším 

výkonom, podporuje aktivity žiakov všeobecne. Vyučovanie predmetu právna náuka kladie 

zvýšené požiadavky na vyučujúceho, jeho sústavný kontakt s praxou, osvojovanie si nových 

právnych predpisov a progresívnych foriem výučby. 

 

Ciele predmetu: 

 

Cieľom predmetu právna náuka je poskytnúť žiakom stručný prehľad o slovenskom právnom 

poriadku a o orgánoch ochrany práva. Žiaci si osvoja poznatky o základoch organizácie štátu, 

demokracie, politickom systéme významu deľby štátnej moci. Osvoja si základné právne pojmy 

a právne normy z oblasti trestného, rodinného, občianskeho, obchodného, pracovného práva 

a naučia sa v nich orientovať a používať ich. Žiaci vedia charakterizovať uplatnenie a význam 

dodržiavania ľudských práv vo svete a na Slovensku. 

 

Obsah vzdelávania: 

Pramene európskej právnej kultúry    

Odvetvia práva 

Právny štát 

Aktualizácia učiva 

 

Kľúčové kompetencie: 

- Sociálne a personálne 

- Spoločenské a občianske 

- Iniciatívnosť a podnikavosť 

- Komunikatívnosť 

- Spôsobilosť využívať informačné technológie 
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Medzipredmetové vzťahy: 

Slovenský jazyk a literatúra – komunikácia, rétorika 

Dejepis – prepojenie na udalostí v jednotlivých období 

Informatika – využívanie IKT, tvorba prezentácií 

Filozofia – kritické myslenie s prepojením na právo 

Matematika – oblasť logiky 

 

Metódy a formy:  

diskusné metódy, inscenačná metóda, simulačná metóda, brainstorming, práca s textovým 

materiálom, práca s IKT, didaktické hry, projektová metóda, samostatná práca, skupinové 

vyučovanie, besedy, exkurzie 

 

Hodnotenie a klasifikácia:  

Preverovanie vedomostí: ústne skúšanie (ústne odpovede, prezentácia projektu)  

        písomné skúšanie ( písomka, test) 

        písomná práca v podobe úvahy, eseje, odborného príspevku 

 

Učebné zdroje: 

Učebnice:  Základy práva, A.Krsková, D,Krátka, SPN, Bratislava, 2003 

                  Filozofia, Furstova, Trinks, SPN, Bratislava, 1994 

                 Občianska náuka, D. Ďurajková a kol., SPN, Bratislava, 2011 

(učebnice sú dopĺňané o nové vydania) 

Ďalšia odborná literatúra: Kompas – manuál výchovy a vzdelávania k ľudským právam, P.Brander 

a kol., Ministerstvo školstva SR, 2008 

Občianska náuka –pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, 

kolektív autorov, enigma, Nitra, 1999 

Ústava SR, dokumenty týkajúce sa ľudských práv, Filozofický slovník, Občiansky zákonník, 

Zákonník práce, Zákon o rodine ( v elektronickej podobe) a iné  (podľa ponuky z knižnice, 

kníhkupectva) 

Didaktická technika: interaktívna tabuľa, PC, internet 

Iné pomôcky: pracovný list, tabuľa, krieda, časopisy, denná tlač, masmédia, .... 

(pomôcky z projektu Moderná škola) 
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Rozpis učiva predmetu : PRÁVNA NÁUKA 

Ročník: štvrtý 

1 hodiny týždenne, spolu 

30 vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pramene európskej právnej kultúry       

Potreba práva v 

spoločnosti 

Právna kultúra 

Systém práva 

Tvorba práva 

 

4  Normy 

 Právne predpisy 

 Právna sila 

 Právna kultúra 

 Medzinárodné právo 

 Vnútroštátne právo 

 Verejné právo 

 Súkromné právo 

 Legislatívny proces 

  

- Definoval právne normy a porovnal 

ich s ostatnými  normatívnymi 

systémami 

- Uviedol význam práva 

- Charakterizoval právnu kultúru 

- Objasnil systém práva 

-Vysvetlil etapy legislatívneho 

procesu 

- Navrhol zákon o životnom prostredí 

a jeho ochrane 

Odvetvia práva      

Rodinné právo 

 

Občianske právo 

 

Moje práva ako 

spotrebiteľa 

 

Obchodné právo 

 

Trestné právo 

 

Pracovné právo 

 

Finančné právo 

 

Správne právo 

 

9  Manželstvo 

 Zákon o rodine 

 Náhradná rodinná výchova 

 Občiansky zákonník 

 Občianskoprávna 

zodpovednosť 

 Právnická a fyzická osoba 

 Vlastnícke právo 

 Vecné bremeno 

 Záväzkové právo 

 Dedičské právo 

 Spotrebiteľ 

 Podnikanie 

 Živnosť a obchodné 

spoločnosti 

 Trestný zákon 

 Deliktuálna spôsobilosť 

 Trestný čin 

 Zákonník práce 

 Pracovný pomer 

 Verejné financie 

 Daňové právo 

 Samospráva 

 Štátna správa 

 

 

 

 

 

 

-Vedel vymedziť predmet  

jednotlivých odvetví a uviedol 

i pramene informácií 

- porovnal a charakterizoval 

jednotlivé odvetvia 

- Rozlíšil formy manželstva  

- Uviedol práva a povinnosti detí 

a rodičov 

-Analyzoval uzavretie manželstva 

-Diskutoval o právach spotrebiteľa 

a reklamácií 

- Charakterizoval obchodné právo 

- Porovnal príklady trestných činov 

a priestupkov 

- Uviedol druhy trestov 

- Analyzoval pracovnú zmluvu 

- Rozlíšil druhy prac. Pomeru 

- Charakterizoval finančné právo 

- Rozlišoval medzi orgánmi miestnej 

samosprávy 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Právny štát       

Vznik  štátu a právny 

štát 

Demokratické princípy 

Ústava SR a jej vývoj 

Ľudské práva vo svete 

a na Slovensku 

Dokumenty a orgány 

ochraňujúce ľudské 

práva 

Potreba právnikov 

Nezávislosť súdnictva 

Občianstvo človeka 

Potreba deľby štátnej 

moci 

Volebné právo 

a politický pluralizmus 

Nátlakové združenia 

 

11  Štát 

 Právny štát 

 Demokracia 

 Ústava 

 Ľudské práva 

 Právnici 

 Advokáti 

 Polícia 

 Súdnictvo 

 Zákonodarná moc 

 Výkonná moc 

 Voľby 

 Politické strany 

 Nátlakové združenia 

-Vysvetlil príčiny vzniku štátu 

- Objasnil znaky právneho štátu 

a demokratické princípy 

- Charakterizoval Ústavný vývoj 

a štruktúru Ústavy 

- Charakterizoval ľudské práva 

- Uviedol právomoci advokácie, 

notárov, polície 

- Diskutoval o občianstve SR 

- Vysvetlil hierarchiu súdov na 

Slovensku 

- Charakterizoval zákonodarnú, 

výkonnú moc 

- Porovnal ekonomické 

a neekonomické nátlakové združenia 

 

 

Aktualizácia učiva  5 
Napísanie práce, exkurzia, beseda (podľa ponuky), prezentácie IKT, sledovanie informácií z médií 

 

Úvodná hodina – organizačné pokyny    1hodina 
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Názov predmetu Cvičenia z občianskej náuky 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne; 120 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 7902 5 gymnázium 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 
Predmet cvičenia z občianskej náuky nadväzuje na obsah predmetu občianska náuka, ktorý  je 

koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich 

začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb, otvára cestu k realistickému 

sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i 

konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Žiaci sa oboznámia so vzťahmi v 

rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi 

zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Keďže v školskom roku 2012-2013 žiakom 

štvrtého ročníka absentuje zo štátneho vzdelávacieho programu občianska náuka so zameraním 

na filozofiu, tak sa predmet cvičenie z občianskej náuky v danom školskom roku vo väčšej miere 

zameriava na problematiku týkajúcu sa filozofie.  

Žiaci správne formulujú problémy, filozoficky uvažujú, používajú vlastné stratégia riešenia , 

argumentujú o odbornom probléme. Predmet im vytvára priestor  ku kritickému, tvorivému 

mysleniu, k analýze a medzipredmetovému riešeniu úloh.  Podporuje rozvoj kultivovanej 

vizuálnej, sluchovej, jazykovej gramotnosti.  

Tým, že žiak chápe historické opodstatnenie jednotlivých filozofických smerov, či myšlienok, 

vie oceniť príslušný intelektuálny výkon, a tak ich učíme tolerancii. 

Základom predmetu je sprostredkovať žiakom potrebné vedomosti k maturitnej skúške 

z občianskej náuky, a preto sa vychádza nielen zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 

gymnázia pre občiansku náuku (ŠPÚ, Bratislava, 2010), ale najmä z cieľových požiadaviek na 

vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky. 

 

Ciele predmetu: 

Cieľom predmetu je naučiť žiakov chápať filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského 

myslenia a výkony jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie 

rodilo, v čase menilo. Problematika u žiakov podnecuje videnie súvislostí a k abstraktnému 

mysleniu, najmä kritickému mysleniu. Potrebné je sprístupniť pojmové základy filozofie, 

identifikovať a analyzovať  problémy, otázky a spory, ktoré zohrávali úlohu kryštalizačného 

jadra filozofických diskusií. Žiaci si prehĺbujú poznatky z oblasti psychológie, sociológie, práva, 

politológie a ekonómie a vidia ich v súvislostiach.  

 

Obsah vzdelávania: 

Filozofia a jej atribúty 

Dejinno-filozofický exkurz 

Religionistika 

Aktualizácia učiva: 

Človek ako jedinec (psychológia) 

Človek a spoločnosť (sociológia) 

Občan a štát (politológia) 

Občan a právo (právo) 

Ekonómia a ekonomika 
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Kľúčové kompetencie: 

- Sociálne a personálne 

- Spoločenské a občianske 

- Iniciatívnosť a podnikavosť 

Komunikatívnosť 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Slovenský jazyk a literatúra – prehĺbenie poznatkov pri témach osvietenská filozofia, analytická 

filozofia, a pod. 

Dejepis – pri charakteristike jednotlivých období 

Informatika – využívanie IKT, tvorba prezentácií 

Geografia, chémia, biológia, matematika, fyzika – priekopníci v antickej a neskoršej filozofii 

 

Metódy a formy:  

diskusné metódy, inscenačná metóda, simulačná metóda, brainstorming, práca s textovým 

materiálom, práca s IKT, didaktické hry, projektová metóda, samostatná práca, skupinové 

vyučovanie, besedy, exkurzie 

 

Hodnotenie a klasifikácia:  

Preverovanie vedomostí: ústne skúšanie (ústne odpovede, prezentácia projektu)  

        písomné skúšanie ( písomka, test) 

        písomná práca v podobe úvahy, eseje, odborného príspevku 

 

Učebné zdroje: 

Učebnice:  Filozofia, Furstova, Trinks, SPN, Bratislava, 1994 

                 Dejiny filozofie, Kiczko a kol., SPN, Bratislava, 1993 

(učebnice sú dopĺňané o nové vydania) 

Ďalšia odborná literatúra: Kompas – manuál výchovy a vzdelávania k ľudským právam, P.Brander 

a kol., Ministerstvo školstva SR, 2008 

Občianska náuka –pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, 

kolektív autorov, enigma, Nitra, 1999 

Ústava SR, dokumenty týkajúce sa ľudských práv, Filozofický slovník, Občiansky zákonník, 

Zákonník práce, Zákon o rodine ( v elektronickej podobe) a iné  (podľa ponuky z knižnice, 

kníhkupectva) 

Didaktická technika: interaktívna tabuľa, PC, internet 

Iné pomôcky: pracovný list, tabuľa, krieda, časopisy, denná tlač, masmédia, .... 

(pomôcky z projektu Moderná škola) 
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Rozpis učiva predmetu : CVIČENIA OBČIANSKEJ 

NÁUKY 
Ročník: štvrtý 

4 hodiny týždenne, spolu 

120 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Filozofia a jej atribúty 

Úvodná hodina –organizačné 

pokyny 

Filozofia, mýtus, veda, 

náboženstvo 

Filozofické disciplíny 

Predmet filozofie 

Význam filozofie 

 

7 

 

 Bytie 

 Logos 

 Subjekt 

 Veda 

 Ontológia 

 Gnozeológia 

 Objekt  

 Podstata 

 Idea 

 Hmota 

 Monizmus 

 Dualizmus 

 Pluralizmus 

 Teizmus 

 Deizmus 

 Panteizmus 

 ateizmus 

-  Objasnil  pojem filozofia 

- vysvetlil predmet filozofie  

v jednotlivých obdobiach  

- používal filozofické pojmy 

a charakterizoval filozofické 

disciplíny 

- vybral z prameňov texty obsahujúce 

problematiku bytia a poznania 

a zaujal k nim stanovisko 

- uviedol rozdiel medzi monizmom, 

dualizmom, pluralizmom a uviedol 

príklad  

- porovnal základné postoje k Bohu 

- diskutoval o drogách a závislostiach 

Orientálna a staroveká(grécka) filozofia 

Filozofia starej Indie 

Filozofia starej Číny 

Predpoklady gr.filozofie 

Miletská škola, Pytagorovci 

Eleatska škola a Herakleitos 

Atomisti a poeleátski filozofi 

Sofisti a Sokrates 

Platón  

Platón a štát 

Aristoteles – logika 

Aristoteles-metafyzika 

Aristoteles-etika 

Aristoteles-štát 

Poklasická gr. filozofia 

16  védy 

 upannišády 

 hinduizmus 

 budhizmus 

 taoizmus 

 Konfucius 

 arche 

 číslo 

 prírodné živly 

 atóm 

 pohyb 

 daimonion 

 idea 

 metafyzika 

 látka 

 forma 

 telos 

 logika 

 substancia 

 cnosti 

 ataraxia 

 skepsa 

- Charakterizoval prínos filozofie 

starej Indie a Číny 

- Vysvetlil predpoklady vzniku 

gréckej filozofie 

-vysvetlil, prečo sa menil predmet 

filozofie 

- porovnal názory predstaviteľov 

rannej gr. filozofie na chápanie 

pralátky a pohybu 

- zhodnotil aktuálnosť Sokratovej 

filozofie v súčasnosti 

- analýzou výrokov Sokrata vysvetlil 

podstatu jeho učenia 

- vysvetlil podstatu učenia Platóna 

a jeho chápania spoločnosti, rodiny 

-porovnal  rozdielnosť prístupov 

Platóna a Aristotela v metafyzike 

- vysvetlil podstatu Aristotelovej 

filozofie 

-porovnal učenie poklasických škôl 

 Stredoveká filozofia 

Patristika 

A.Augustínus 

Scholastika, spor o 

univerzálie 

T. Akvinský 

T.Akvinský-učenie o Bohu 

5  patristika 

 Boh 

 Teodicea 

 Predestinácia 

 Súcno 

- Pomocou poznatkov z dejepisu  

vysvetlil spoločensko-politické 

predpoklady vzniku stredovekej 

filozofie 

- Vymedzil základné problémy 
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 Univerálie 

 

 

 

 

učenia A.Augustína 

-  

- Analyzoval učenie T.Akvinského 

Renesančná filozofia 

Renesančná filozofia 

Renesančná filozofia-

prírodoveda 

Renesančná filozofia-etika 

Renesančná filozofia-štát 

3  Renesancia 

 Humanizmus 

 Panteizmus 

 Vynálezy 

 utópia 

- Zdôvodnil nástup humanizmu  

a renesancie, nový pohľad na svet 

a človeka 

- Vysvetlil pojmy renesancia  

a humanizmus 

- Charakterizoval panteizmus  

G.Bruna 

Novoveká filozofia 

R,Descartes 

F. Bacon 

J.Lock 

Baruch Spinoza 

G. W.  Leibniz 

G. Berkeley  

T. Hobbes 

 D.Hume 

Upevňovanie učiva 

9  Racionalizmus 

 Empirizmus 

 Indukcia 

 Dedukcia 

 Idoly 

 Monády 

 Causa sui 

 Deľba štátnej moci 

 solipsizmus 

- Vysvetlil, čo je zdrojom poznania 

v racionalizme a empirizme 

- zdôvodnil, prečo sa kľúčovou 

disciplinou teória poznania 

-aplikoval indukciu a dedukciu ako 

dve metódy 

- na Descartovom výroku vysvetlil 

dualizmus 

- charakterizoval učenie Bacona 

a jeho teóriu o idoloch 

- porovnal učenie Descartesa 

a Bacona a zhodnotil ich prínos 

- objasnil prínos J.Locka do teórie 

poznania a teóriu štátu 

- zdôvodnil, prečo učenie Spinozu je 

panteistické a monistické 

-vysvetlil, ako Leibniz chápal monády 

a pluralizmus  

-charakterizoval učenie Hobbsa, 

Berkeleyho a Huma 

Osvietenska filozofia 

Osvietenstvo 

Voltaira 

Rousseau 

Montesquie 

Encyklopedisti 

5  Osvietenstvo 

 Encyklopedisti 

 Revolúcia 

 Geografický determinizmus 

 pedagogika 

- uviedol hlavné znaky osvietenstva 

- Vysvetlil prínos Voltaira pre 

filozofiu a prax, rešpektovanie 

ľudských práv 

- rozobral a zdôvodnil odporúčania 

Voltaira na riešenie situácie vo Fr. 

-Vysvetlil učenie Montesqiuho 

-porovnal názory Rousseau a jeho 

súčastníkov 

-rozobral hlavné myšlienky v diele 

Spoločenská zmluva 

- charakterizoval prínos 

enyklopedistov 
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Nemecký klasický idealizmus 

Kant-predkritické obdobie 

Kant – oblasť poznania 

Kant-kategorický imperatív 

Hegel 

Fichte a Schelling 

 

5  kozmogonická hypotéza 

 antinómia 

 kategorický imperatív 

 triáda 

-objasnil podmienky vzniku a prínosu 

nem.klas.idealizmu 

-vymedzil podstatné problémy 

Kantovej filozofie 

- vysvetlil, ako Kant riešil otázku 

poznania v diele Kritika čistého 

rozumu 

-objasnil pojem kategorický imperatív 

-pochopil podstatu  Hegelovej 

filozofie 

- vysvetlil Hegelovo nazeranie na svet 

a porovnal ho s učením platóna 

- zistil, ktoré myšlienky nemeckých 

filozofov inšpirovali Štúrovcov 

- charakterizoval učenie Fichteho a 

Schelinga 

 

Poklasická filozofia 19.storočia 

Poklasická filozofia 19.stor. 

Pozitizmus, A.Comte 

Marxistická filozofia 

S.Kierkegaard 

A. Schopenhauer 

F.Nietzsche 

 

6 

 

  antropologické prúdy 

 Scientistické  prúdy 

 Pozitizmus 

 Kapitál 

 Nihilizmus 

 Iracionalizmus 

 voluntarizmus 

 existencia 

- charakterizoval antropologické 

a scientistické prúdy 

-zdôvodnil  opodstatnenosť 

pluralizmu  

- vysvetlil podstatu pozitivizmu-

Comte 

- Vysvetlil podstatu existencie-

Kierkegaard 

- charakterizoval učenie 

Schopenhauera, marxistickej filozifie 

Filozofia 20.storočia 

Filozofické smery 20.storočia 

Existencializmus-Sartre 

Filozofia na Slovensku 

Heidegger 

Pragmatizmus 

Antropologická filozofia 

Filozofia jazyka 

Hermeneutika 

Fenomenológia 

 

12  hraničné situácie 

 fenomenológia 

 existencializmus 

 pragmatizmus 

 analytická filozofia 

- posúdil podmienky ovplyvňujúce 

predmet filoz. Smerov  20.stor. 

- stručne charakterizoval existencializmus- 

Sartre 

-vysvetlil miesto a poslanie filozofie  

v súčasnej kultúre  a uviedol príklady 

z dejín filozofie na prepojenie svetovej 

filozofie so slovenskou vedou a filozofiou 

- uviedol príklady na aplikáciu niektorých  

filoz. teórií v súčasnej  praxi 

-posúdil, ktoré filozofie mali najväčší 

vplyv na rozvoj filozofického myslenia na 

Slovensku 

Religionistika 

Kresťanstvo a svetové 

náboženstvá 

-islam 

-kresťanstvo 

-budhizmus 

-judaizmus 

 

 

 

 

5 

 

 

 islam 

 kresťanstvo 

 budhizmus 

 judaizmus 

 

 

 

 

 

- charakterizoval jednotlivé 

náboženstva 

- toleroval náboženske odlišnosti 
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Aktualizácia učiva 

Besedy, exkurzie, písanie 

filozofickej eseje, úvahy, 

prezentácia, informácie 

z médií, diskusia, IKT, 

skupinová práca 

7 

 

  

Upevňovanie učiva 

Človek ako jedinec 

 (psychológia) 

Psychologické disciplíny 

Psychologické smery 

Vývin psychiky 

Psychické procesy 

Emócie a city 

Dynamika psychiky 

Osobnosť a typológia 

Človek a spoločnosť 

 (sociológia) 

Sociologické teórie 

Sociologický výskum a 

deviácia 

Kultúra a socializácia 

Sociálne skupiny a rodina 

Sociálne nerovnosti 

Sociálna výmena 

a komunikácia 

Sociálne zmeny 

Organizácia a komunita 

Občan a štát (politológia) 

Politológia a znaky štátu 

Formy štátu a štátny režim 

Volebné systémy 

Druhy volieb na Slovensku 

Nátlakové skupiny 

Národ a menšiny v politike 

Občan a právo (právo) 

Ľudské práva 

Porušovanie ľudských práv vo 

svete a na Slovensku 

Zákonodarný proces 

Súdnictvo 

Ochrana spotrebiteľa 

Odvetvia práva 

Ekonómia a ekonomika 

Vývoj ekonomického 

myslenia 

Ekonómia a typy ekonomík 

Trh a konkurencia 

Trhový mechanizmus 

Výrobné faktory 

Národné a svetové 

hospodárstvo 

Monetárna politika 

Fiškálna politika, daňová 

sústava 

Európska únia 

Slovensko a Európska únia 

Eurozóna a inflácia 

Podnik a formy podnikania 

Peniaze a bankový systém 

 

 

  psychologické disciplíny a 

smery 

 psychika a jej vývin 

 psychické procesy, city, emócie 

 dynamika psychiky 

 osobnosť a typológia 

 sociologické teórie a  výskum 

 deviácie 

 kultúra 

 socializácia 

 sociálne nerovnosti a zmeny 

 sociálna výmena 

 organizácia a komunita 

 ekonomické teórie 

 ekonómia a ekonomika 

 trhový mechanizmus 

 výrobné faktory 

 národné a svetové hospodárstvo 

 monetárna a fiškálna politika 

 daňová sústava 

 podnik a podnikanie 

 bankový systém 

 Európska únia 

 politológia 

 štát 

 voľby 

 nátlakové skupiny 

 národ a menšiny 

 ľudské práva 

 súdnictvo 

 zákonodarný proces 

 spotrebiteľ 

 odvetvia práva 

- charakterizoval  a vysvetlil 

psychologické disciplíny a smery,  

psychiku a jej vývin, psychické 

procesy, city, emócie, dynamiku 

psychiky, osobnosť a typológiu 

-objasnil  pojmy sociologické teórie 

a výskum, deviácie, kultúra, 

socializácia, sociálne nerovnosti 

a zmeny, sociálna výmena, organizácia 

a komunita 

-pochopil ekonomické teórie, rozdiel 

medzi ekonómia a ekonomika, trhový 

mechanizmus, výrobné faktory, národné 

a svetové hospodárstvo, monetárna  

 

a fiškálna politika, daňová sústava, 

podnik a podnikanie, bankový systém, 

charakterizoval Európsku úniu 

- definoval a vysvetlil pojmy 

politológia, štát, voľby, nátlakové 

skupiny, národ a menšiny, ľudské 

práva, súdnictvo, zákonodarný proces, 

spotrebiteľ, odvetvia práva 

(odpovedal na otázky ktoré sú 

uvedené ako cieľové požiadavky na 

vedomosti a zručnosti maturantov 

z občianskej náuky, ŠPÚ, Bratislava, 

2011) 

 

7 

8 

6 

6 

13 
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   Názov predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
Keďže človek je z psychologickeho a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženska, 

má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovaci predmet náboženstvo/náboženská 

výchova ma preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponimani výchovy na škole. Predmet 

umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a 

konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na 

svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu. 

Vyučovaci predmet náboženstvo/náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnu vieru ako osobný prejav náboženskeho myslenia a 

integrálnej súčasti identity človeka. Ponuka pristup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a 

k jej tradicii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. 

 

Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencii, ktoré sú 

potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla 

potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných osnov. 

Ako najvhodnejšia sa javi špirálova štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej 

štruktúry s lineárnou. Špirálove usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupne prehlbovanie 

učiva v nasledujúcich ročnikoch vždy na naročnejšej úrovni. 

V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahov učiva do podstatných linii, ktore v 

nasledujúcich ročnikoch prehlbujú kognitívne, afektivne a psychomotoricke ciele, potrebné na 

osvojenie kľôčových kompetencii žiakov. Predkladany projekt rozdeľuje obsah učiva do troch 

lineárnych oblasti (obraz č.1), ktoré su zamerané na: 

1. trojičny rozmer (v každom ročniku primerane spoznavať všetky tri božské osoby 

prostrednictvom Božieho zjavenia – Svätého pisma, tradicie a učenia Cirkvi) 

2. kristologicky rozmer (v každom ročniku primerane veku spristupňovať tajomstvo 

vykupiteľského diela Ježiša Krista) 

3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, 

význam slavenia spoločenstva, poslanie človeka s dorazom na osobne dejiny spasy). 

Uvedené lineárne oblasti sa budú prehĺbovať v špirále, ktorú tvori trinásť úrovni (obraz č.2). 

Lineárne oblasti sa opakujú v celej špirále, výsledkom čoho je postupne rozširovanie učiva 

a jeho prehlbovanie primerane veku žiakov. Obsah učiva predstavuje dejiny spásy, je zameraný 

na osobné dejiny spásy vychovávaného. Dejiny spásy rozvijame v špirále cez postojovu 

orientaciu, ktoru zviditeľňuje ročnikova téma. Predkladany výber a usporiadanie ročnikovych 

tém predstavuje cielenu výchovu k čnostiam. Poznávanim lásky, ktorá nas presahuje, môže 

vychovávany rásť v plnej zrelosti osobnosti (obraz č. 2 – schody su ilustračnym zobrazenim 

osobnostného rastu žiaka). Narastanie špirály začina od uvedomenia si žiaka, že je milovany (1. 

ročnik ZŠ) po objavenie poslania žiť život v láske – stotožniť sa so životnym štýlom kresťana (4. 

ročnik ZŠ). Prvý ročnik ZŠ je zameraný na radosť zo života. Prvak cez radosť a nadšenie zo 

všetkého stvoreného spoznáva toho, kto ho nekonečne miluje. Len ten, kto si je vedomý, že je 

milovaný, uči sa dôverovať (2. ročnik ZŠ). Cesta dôvery vedie k viere. Komu človek dôveruje, 

tomu začina veriť (3. ročnik ZŠ). Viera prináša do života nádej (4. ročnik ZŠ). Štvrtak začina 

pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia s Bohom, ktorá mu prináša do života novu nádej. 

Kto žije s nádejou, otvára sa životu – je schopný viesť dialog s človekom i s Bohom. Dialog 

skvalitňuje jeho život (5. ročnik ZŠ). V dialogu s Tým, ktorý nás presahuje, objavujeme pravdu – 

pravdu o svete, o človeku i o Bohu (6. ročnik ZŠ). Pravda človeka oslobodzuje (7. ročnik ZŠ). 
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Len vnútorne slobodný človek si je vedomý svojej dôstojnosti, ktorú objavuje v Bohu (8. ročnik 

ZŠ). Slobodný človek, vedomy si hodnoty človeka, je schopný a ochotný niesť zodpovednosť 

nielen za seba, ale aj za iných (9. ročnik ZŠ). 

Stredoškolák si začina sám vyberať a budovať vzťahy, za ktoré nesie zodpovednosť (1. ročnik 

SŠ). Určuje si svoj rebriček hodnôt. Vyberá si, s ktorými hodnotami sa stotožni (ktoré prijima od 

rodičov a ostatných vychovávateľov), a ktoré vyselektuje (2. ročnik SŠ). Mladý človek hľadá 

svoju identitu. Zodpovedným budovanim vzťahov, výberom pravých hodnôt objavuje svoju 

identitu (3. ročnik SŠ). Kto si je vedomý svojej identity v Tom, kto ho presahuje, objavuje 

poslanie človeka žiť život v láske – v hlbokom vzťahu s ľuďmi i s Bohom. 
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Všeobecný cieľ predmetu 

 

Vyučovaci predmet náboženstvo/náboženská výchova sa zameriava na pozitivne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušni ľudia s vysokým morálnym kreditom, 

ktorých hodnotová orientácia bude prinosom pre ich osobný a rodinný život i pre život 

spoločnosti. 

Náboženstvo/náboženska výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Uči žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, 

rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu naväzuje na 

ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé 

témy otvorenej spoločenskej diskusie. Uči žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované 

spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. 

 

Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národneho programu výchovy a vzdelávania Slovenskej 

republiky „...nechceme v Národnom programe len zdôrazňovať organizačné zmeny, fi 

nancovania, formálne aspekty, zmeny v riadeni, ale ide hlavne o položenie základov zmeny 

filozofie výchovy, osvojenia si nových hodnôt poznávacich a morálnych kvalit človeka 

budúcnosti. Mladi ľudia by sa mali strániť: pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy bez 

ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania bez mravnosti, politiky bez princípov.“ 
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Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utvárani a rozvijani kľučových kompetencii: Napĺňanie 

cieľov jednotlivých vzdelávacich oblasti a vyučovacich predmetov sa realizuje v školskom 

prostredi prostrednictvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň 

rozvija. 

Kľúčove kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojuju na veku primeranej 

úrovni prostrednictvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti. 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčovych kompetencii, ako základnym 

orientačnym nástrojom pre vymedzenie kľúčovych kompetencii ŠVP vymedzil následovne 

kľúčove kompetencie: 

 kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

 socialne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a 

      techniky 

 kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológii 

 kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 kompetencie (spôsobilosti) socialne a personálne 

 kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

 kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 kompetencie (spôsobilosti) vnimať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 odborné kompetencie (odborné školy) 

 

Vyučovaci predmet náboženska výchova sa podieľa na rozvoji kľúčovych kompetencii najmä 

rozvijanim týchto predmetových kompetencii: 

 

1. kompetencie k učeniu sa 

Žiak 

• vyberá a využíva pre efektivne učenie vhodne spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje 

   a riadi vlastne učenie 

• kriticky hodnoti výsledky svojho učenia a diskutuje o nich 

• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka Cirkvi, integruje  

   nábožensky spôsob vnimania a chápania sveta do svojho celkoveho vzťahu k svetu, súbežne 

   s pohľadom prírodnych a humanitnych vied 

• prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom  

   živote 

• udalosti svojho života vnima a spracováva ako životnu skúsenosť, tj. schopnosť transformovať 

   na základe reflexie prežitých udalosti svoje konanie v budúcnosti 

 

2. kompetencie k riešeniu problémov 

Žiak 

• vnima, rozpozná a pochopi problém, premysli a naplánuje riešenie problému 

• samostatne rieši problém s dôrazom na eticky princip k druhým ľuďom a k životnému 

  prostrediu, kriticky mysli, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodni návrhy 

  svojich riešeni s ohľadom na učenie Cirkvi 

• robi uvážene rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnoti vysledky svojich činov 

• chápanim vlastnej tradicie a chápanim postojov inak svetonázorovo alebo zmyšľajucich ľuďi 

   predchádza konfl iktom 

• postoj vzájomnej tolerancie vnima ako základnu zásadu vlastného konania 
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3. komunikačné kompetencie 

Žiak 

• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, 

   súvisle a kultivovane 

• účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje 

• využiva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnu a účinnu 

   komunikáciu 

• využiva ziskane komunikačne zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému 

   súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi 

• objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch 

   a slávnostiach. 

 

4. sociálne a interpersonálne kompetencie 

Žiak 

• účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej 

  činnosti pozitivne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce 

• podieľa sa na utvárani prijemnej atmosféry v triednom time, ohľaduplnosťou prispieva 

  k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v pripade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu 

  požiada 

• prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektivne spolupracovať 

  s druhými pri riešeni danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudi 

• angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky 

• vytvára si pozitivny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj 

• ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba 

 

5. občianske kompetencie 

Žiak 

- rešpektuje, chráni a oceňuje národnu tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo 

- prejavuje pozitivny postoj k umeleckým dielam, rozvija zmysel pre kultúru, aktivne sa zapája 

  do kultúrneho diania a športových aktivit 

- uvedomuje si základne humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje principy demokracie, 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti 

- rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorne hodnoty 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

- odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému aj 

  psychickému násiliu 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojím povinnostiam, 

  prispieva k naplneniu práv iných 

- chápe základne ekologické súvislosti a enviromentálne problémy, rešpektuje požiadavky na 

   kvalitné životne prostredie 

- rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia 

 

6. pracovné kompetencie 

Žiak 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijne záujmy, kriticky hodnotí svoje 

  výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny 

- prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie 

  k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet 
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7. existenciálne kompetencie 

Žiak 

• žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti 

• osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený sa 

   na tomto základe si stanoviť nové životné ciele 

• objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať vykon 

• vysvetlí hodnotu individuálneho ľudského života 

• objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré 

   ponúka kresťanska viera 

• objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie 

• rozumie psychickým, socialnym a historickym súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie 

  zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnu hĺbku 

• vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov, analyzuje 

  dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasneho človeka 

• vnima vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre 

  svetonázorovy postoj 

• je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetli 

  význam manželstva a rodiny a posudi ich prinos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti 

 

Charakteristika obsahu učiva 

Učivo predmetu obsahuje tieto ročnikove temy a ročnikove ciele: 

 

1. ročník 

Téma roka: Vzťahy a zodpovednosť 

Cieľ roka: Spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu. Uvedomiť si dôležitý 

význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. V trojičnom rozmere budovať ľudský 

rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života. Prehĺbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie 

komunikacie.. 

 

2. ročník 

Téma roka: Hodnoty a rozhodnutia 

Cieľ roka: Objavovať hodnotu človeka stvoreného na Boží obraz. Zdôvodniť potrebu budovania 

plnohodnotného života. Formovať návyk kritického myslenia a hodnotenia pozitívnych aj 

negatívnych javov v spoločnosti a v Cirkvi. Oceniť úlohu Cirkvi pri odovzdávaní hodnôt. 

Vnímať potrebu vlastnej angažovanosti pri vytvárani Európy s ľudskou tvárou. Nadobudnúť 

základne zručnosti interiorizácie kresťanských hodnôt. 

 

Postupy a charakteristika výučby predmetu 

Výučba predmetu náboženstvo/náboženska výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov 

učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych princípov, 

ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá môže 

kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym 

kreditom. Vychováva nielen svojím obsahom učiva ale aj klímou triedy. Klima jednotlivých 

tried vytvára klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje triednu i školskú klímu. 

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a 

životných skúseností. Doporučuje sa využivať aktivizujúce vyučovacie metódy, vhodne 

projektové vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacimi predmetmi. 
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NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  1. ročník stredných škôl a gymnázií 
 

Ročníková téma: VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ 

Žiaka charakterizuje potreba priateľstva, vzťahu s opačným pohlavím a postupné odpútavanie sa 

od rodičov. Základný motív hľadania Boha je vnútorný ako potreba „sebadoplnenia“ – v 

priateľstve, vo vzťahu chlapec - dievča aj vo vzťahu k Bohu (Korherr). Môže mať formu 

neistoty, hľadania istôt, čo vedie k záujmu o otázky zmyslu a hodnôt. Žiak si v tomto období 

potrebuje nájsť odpoveď na otázky: Kam smerujem? Kto som? Čo chcem dosiahnuť? 

Pre mladého človeka je dôležité, aby vzťah k Bohu napomáhal zbližovaniu ľudí. V tomto období 

mladí ľudia vnímajú Boha často ako vzťah. Boh nie je chápaný ako osoba ale ako dej, ako vzťah, 

ktorý sa odohráva medzi ľuďmi a v nich samých. Preto je potrebné trpezlivo objasňovať 

medziľudské vzťahy, aby sa práve v nich ukázalo otvorenie človeka Bohu, lebo človek si sám 

sebe nestačí. 

 

 

Ročníkovým symbolom je CESTA 

Cesta symbolizuje ľudskú existenciu ako existenciu dynamickú, schopnú pohybu. Pohyblivosť je 

vlastnosť, ktorá umožňuje človeku meniť miesto svojho pobytu, ale aj meniť smer svojich 

myšlienok, citov, svojej duše: celé naše JA je na ceste nášho života. Cesta sa môže stať 

metaforou pre všetko nové, čo nás stretne v živote, čo preskúmame, k čomu ideme a 

dospievame. Sú skutočnosti, ktoré nás v živote dávajú do pohybu. Ako sa pohybujeme, meníme 

cesty, meníme samých seba. Na tejto ceste nie sme sami. Nachádzame na nej tých, ktorí putujú s 

nami, nachádzame na nej aj sprievodcov. 

Človek hľadá cestu k druhému, komunikuje s ním, vytvára vzťahy. Môžeme nájsť aj iné cesty, 

než tie pravé: okľuky, scestie ale aj bludné cesty. Toto všetko robí cestu nášho života jedinečnou 

a nezameniteľnou. 

Človek hľadá zmysel, cieľ svojho života, hľadá to, čo ho presahuje, ako jediný tvor na zemi si 

Kladie otázky a hľadá na ne odpoveď. 

 

Pre žiaka predovšetkým platí, že ústredným bodom jeho životnej cesty je hľadanie seba 

samého, svojej vlastnej identity, hľadanie zmyslu svojho vlastného života. 

 

Ročníkový cieľ: Spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu. Uvedomiť si 

dôležitý význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. V trojičnom rozmere budovať 

ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života. Prehlbovať medziľudské vzťahy cez 

skvalitnenie komunikácie. 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu : NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
1 hodiny týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ 

HĽADANIE CESTY 
 

5  Človek tvor komunikatívny. 

 Komunikácia a jej formy, 

modlitba – komunikácia s Bohom. 

 Trojrozmernosť človeka. 

 Celistvosť človeka – harmónia 

tela, duše a ducha. 

 Zmysel života. Človek - jeho 

otázky a hľadanie odpovedí. 

 Odkrývanie zmyslu života. 

 Náboženstvo - rozdelenie, prvky a 

prejavy náboženstva. 

 

 

Kľúčové pojmy: komunikácia, 

modlitba, vzťahy, trojrozmernosť 

človeka, zmysel života, náboženstvo 

Žiak vie 

• definovať komunikáciu a vymenovať   

   druhy komunikácie 

• vnímať neverbálne prejavy 

   komunikácie druhých 

• uplatniť spoločensky vhodné spôsoby 

   komunikácie vo formálnych a 

   neformálnych vzťahoch 

• zdôvodniť dôležitosť správnej 

  komunikácie pre medziľudské vzťahy 

• nájsť analógiu medzi komunikáciou a 

   modlitbou 

• zdôvodniť potrebu modlitby 

• pomenovať a vysvetliť trojrozmernosť 

   človeka 

• rozvíjať svoj telesný, duševný a 

  duchovný rozmer 

• položiť si otázky o zmysle svojho 

   života 

• vysvetliť zmysel života človeka v 

   kontexte kresťanského učenia 

• dávať svojmu správaniu a životu 

   zmysel 

• zdôvodniť vznik a potrebu 

  náboženstva (KKC 27- 28) 

• vysvetliť pojmy religionistika, 

   monoteizmus, polyteizmus 

• vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a 

  zjaveným náboženstvom 

• uviesť príklady prirodzených 

   náboženstiev a zjavených 

   náboženstiev 

• charakterizovať jednotlivé prvky 

   Náboženstva 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Zdôvodniť význam komunikácie a modlitby v živote človeka. Definovať a vysvetliť trojrozmernosť 

človeka. Položiť si otázky o zmysle svojho života. Vysvetliť kresťanský pohľad na zmysel života človeka. 

Charakterizovať prvky náboženstva. Na podklade Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) zdôvodniť vznik a potrebu 

náboženstva. Vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a nadprirodzeným náboženstvom. 

Afektívny cieľ: Spoznať sa navzájom a prejaviť záujem o spoluprácu v skupine. Objavovať v sebe túžbu po prekročení 

všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu. 

Psychomotorický cieľ: Precvičiť a osvojiť si základné prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie. Rozvíjať postoj 

zmysluplného konania v živote. 

BOH V ĽUDSKOM 

SVETE 

6  Metafora. Metaforická biblická reč - 

obrazná reč viery. 

 Metafora - Boh povedal. Abrahám. 

Mária. Samuel. 

 Morálne svedomie. Formovanie 

svedomia, Tomáš Morus. 

 Dekalóg ako pomoc na ceste pri 

uskutočňovaní svojho ľudstva. 

Žiak vie 

• použiť metafory na vyjadrenie ťažko  

   vyjadriteľných skutočností 

• rozlíšiť aktívne a pasívne počúvanie 

• ohodnotiť význam počúvania v 

   komunikácii 

• aktívne a so záujmom počúvať 

• interpretovať príbeh Božieho 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ 

  Kľúčové pojmy: metafora, 

počúvanie, oslovenie, odpoveď, viera, 

svedomie, Dekalóg, zákon 

   oslovenia Abraháma, Samuela a 

   Márie ako príklady skúsenosti  

   zdieľania Boha s  človekom 

• uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti 

  zdieľania Boha s človekom 

• definovať svedomie (KKC 1796) 

• zdôvodniť potrebu formovania 

   svedomia (KKC 1783-1785) 

• vysvetliť všeobecne platné pravidlá 

   pri neistom rozhodovaní sa podľa 

   svedomia (KKC 1789) 

• rozlíšiť prirodzený a ľudský zákon 

• určiť prvky spravodlivých zákonov na  

   podklade Dekalógu (KKC 1959) 

• vnímať životné situácie, ktoré si 

   vyžadujú zodpovedné rozhodnutie 

   vzhľadom k sebe, k druhým ľuďom a 

   k svetu 

• pozitívne oceniť rozhodnutie pre 

   mravne dobrý skutok 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Uviesť príklad metaforického vyjadrenia vo Svätom písme. Interpretovať oslovenie Bohom a dôveru 

v Boha u Abraháma, Samuela a Márie. Uviesť príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom. Vysvetliť 

význam morálneho svedomia pre život človeka na podklade učenia KKC. Určiť prvky spravodlivých zákonov na 

podklade Dekalógu. 

Afektívny cieľ: Vnímať hodnotu ticha, objavovať hĺbku svojho vnútra. Vnímať metaforickú reč slov. Oceniť hodnotu 

dôvery a zodpovednosti v medziľudských vzťahoch a vo vzťahu k Bohu. 

Psychomotorický cieľ: Precvičiť pozorné počúvanie a poukázať na komunikačné chyby.Osvojiť si pravidlá spolupráce 

vo vzájomnom dialógu. 

BYŤ ČLOVEKOM 3  Ohraničenosť človeka.  

 Ľudská osoba.  

 Pôvod dôstojnosti človeka. 

 Rešpektovanie ľudskej osoby a 

médiá. Stereotypy, predsudok. 

 Ježišovo ľudstvo, historické 

pramene dokumentujúce 

historickosť Ježiša z Nazareta. 

 Ježišovo božstvo, ponímanie Ježiša 

Krista v evanjeliách. 

 

Kľúčové pojmy: človek, Ježiš, 

prirodzenosť, podstata, dôstojnosť 

osoby, bytie 

Žiak vie 

• definovať učenie cirkvi o ľudskej 

   osobe (KKC 357) 

• definovať učenie cirkvi o osobe Ježiša 

   Krista (KKC 471, 480) 

• obhájiť dôstojnosť ľudského života od 

   počatia 

• vážiť si hodnotu ľudského života 

• uvedomiť si dar vlastnej existencie 

• vysvetliť pojmy stereotyp, predsudok 

• uviesť príklady stereotypného 

   správania 

• uviesť príklady pre možnosti, ako sa 

   brániť stereotypnému videniu sveta 

• kriticky posúdiť informácie v 

   médiách 

• obhájiť historickosť Ježiša Krista 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vysvetliť tajomstvo svojho počiatku na vedeckom podklade a v kontexte Svätého písma. Vysvetliť 

pojmy: podstata, prirodzenosť, bytie. Definovať učenie Katolíckej cirkvi o osobe Ježiša Krista. Na základe prameňov 

obhájiť historickosť Ježiša Krista, aplikovaním poznatkov z predošlých ročníkov predložiť argumenty viery a 

Kristovho učenia. Vysvetliť pojmy stereotyp, predsudok. Zaujať kritický postoj k spochybňujúcim tendenciám 

kresťanského učenia o Ježišovi Kristovi v rôznych vyjadrovacích prostriedkoch, médiách. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si dar vlastnej existencie pri počatí. Vnímať ohraničenosť a priestor svojho života. 

Psychomotorický cieľ: Zostaviť charakteristiku ľudskej osoby. Vyhľadať v rôznych vyjadrovacích prostriedkoch, 

médiách, tendencie spochybňujúce kresťanské učenie o Ježišovi Kristovi pre kritickú prácu s textom. 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ 

NA CESTE K 

OSOBNOSTI – 

ŠANCE A RIZIKÁ 

3  Osobnosť - vývoj osobnosti; 

deformácia osobnosti – závislosti. 

 Legenda a symbolický význam 

legendy (sv. Krištof – pútnik 

hľadajúci zmysel života). 

 

 

Kľúčové pojmy: osobnosť, vývoj 

osobnosti, deformácia osobnosti, 

legenda o sv. Krištofovi 

Žiak vie 

• porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a 

  osobnosť 

• vymenovať znaky zrelej osobnosti 

• vie zaradiť obdobie, v ktorom sa 

   nachádza, do vývinového obdobia 

   osobnosti 

• vymenovať a zdôvodniť negatívne 

   vplyvy na dozrievanie osobnosti 

   (drogy, gemblérstvo...) 

• ohraničiť pravdivosť legendy voči 

   historickým faktom 

• vysvetliť zmysel vzniku kresťanských 

   stredovekých legiend 

• interpretovať zmysel symbolickej reči 

   legendy o sv. Krištofovi 

• vysvetliť znaky a pravdivosť 

   kresťanských stredovekých legiend 

• objaviť v legende o sv. Krištofovi 

   výzvu pre hľadanie a naplnenie 

   zmyslu svojho života 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Charakterizovať vývoj osobnosti. Uviesť predpoklady k úspešnému utváraniu vlastnej osobnosti. 

Zdôvodniť negatívne vplyvy (závislosti) na dozrievanie osobnosti. Charakterizovať legendu ako literárny útvar, rozlíšiť 

ju od historickej správy. V legende o sv. Krištofovi objaviť výzvu pre hľadanie a odkrývanie zmyslu svojho života. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si dôležitosť vnútorného rastu a zrelosti osobnosti. Vnímať význam životného zmyslu pri 

vytváraní životného štýlu. Oceniť nachádzanie zmyslu a vlastného človečenstva v stretnutí s Ježišom Kristom. 

Psychomotorický cieľ: Vedome spolupracovať na formovaní vlastnej osobnosti spytovaním svedomia. 

BOH A ČLOVEK 2  Sviatosti – aktuálne pôsobenie Boha 

v živote človeka od narodenia až po 

smrť. 

 Človek žijúci vo vzťahoch ako 

obraz Trojice. 

 

 

Kľúčové pojmy: sviatosti, znaky, 

život, vzťahy, Trojica, človek 

Žiak vie 

• opísať schopnosť človeka vytvárať 

   vzťahy na základe spätného pohľadu 

   na svoj počiatok 

• vytvárať plnohodnotné vzťahy 

• nájsť analógiu medzi vzťahmi  

   Najsvätejšej Trojice a schopnosťou 

   Človeka vytvárať vzťahy 

• definovať učenie o vzťahoch 

   Najsvätejšej Trojice na podklade 

   KKC. 

• definovať sviatosti 

• disponovať sa pre prítomnosť Božej 

   blízkosti vo sviatostiach spôsobom, 

   ktorý oslovuje zmysly človeka 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vysvetliť schopnosť vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj počiatok. Definovať 

učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC. Nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a 

schopnosťou človeka vytvárať vzťahy. Posúdiť svoju sieť vzťahov. Definovať sviatosti. 

Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu osobných vzťahov. Uvedomiť si prítomnosť Božej blízkosti vo sviatostiach spôsobom, 

ktorý oslovuje zmysly. 

Psychomotorický cieľ: Nakresliť sieť svojich vzťahov. Na ceste svojho života znázorniť dôležité udalosti a priradiť k 

nim sviatosti sprevádzajúce tieto udalosti. 

ČLOVEK 

V SPOLOČENSTVE 

4  Boží obraz človeka ako muža a 

ženy, sexualita ako dar a úloha, 

sociálne role muža a ženy, rizikové 

sexuálne správanie. 

Žiak vie 

• vysvetliť úlohu, význam a črty 

   sexuality človeka v manželstve a 

   rodine 
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Názov lekcie 
Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ 

      Povolanie ako služba ľuďom 

    (manželstvo, kňazstvo, zasvätený   

    život). 

 Podstata slávenia v spoločenstve 

(vzťah k času, k ľudskému 

spoločenstvu, k transcendentnu). 

 Zmysel slávenia kresťanskej nedele 

– deň Pána a deň pre človeka, 

sviatky, farské spoločenstvo. 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové pojmy: sexualita, muž, 

žena, povolanie, slávenie, 

spoločenstvo 

   zdôvodniť dôležitosť kultivovanej 

   sexuality na základe Božieho obrazu 

   človeka 

   ako muža a ženy oceniť vzťah medzi 

   mužom a ženou a zdôvodniť 

   rovnoprávnosť ich životných rolí – 

   otcovstva a materstva 

• oceniť hodnotu otcovstva a materstva 

• upevniť vedomie zodpovednosti za 

   vlastné správanie, za svoju budúcnosť 

• vymenovať škálu povolaní v cirkvi 

• vysvetliť povolanie z pohľadu služby 

   človeku 

• vysvetliť poslanie jednotlivých 

   povolaní a ich prínos pre cirkev a 

   spoločnosť 

• demonštrovať ľudský, náboženský a 

   kresťanský dôvod potreby slávenia v 

   živote človeka aj ľudského 

   spoločenstva 

• vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá 

  dáva životu hlbší rozmer 

zdôvodniť kresťanské slávenie nedele 

a sviatkov 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vysvetliť úlohu a význam sexuality človeka. Vysvetliť črty a význam pohlavnosti človeka v 

manželstve a rodine. Vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní, ich prínos pre cirkev a spoločnosť. Uviesť ľudský, 

náboženský a kresťanský dôvod na potrebu slávenia v živote človeka aj ľudského spoločenstva. Zdôvodniť kresťanské 

slávenie nedele a sviatkov. 

Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu otcovstva a materstva. Upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné správanie a za 

svoju budúcnosť. Oceniť hodnotu jednotlivých povolaní. Vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva životu hlbší rozmer. 

Psychomotorický cieľ: Podieľať sa v skupine na hraní životných rolí potrebných k stabilite vzťahu. Hľadať si svoje 

miesto v cirkvi. Formovať návyk modlitby za spoznanie svojho životného povolania. 

 

1. téma: HĽADANIE CESTY 

 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné 

Žiak 

•  chápe význam komunikácie pre tvorivé budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov vo 

    svojom živote ako naplnenie zmyslu života 

•  využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu plnohodnotných vzťahov 

•  volí správne komunikačné stratégie 

existenciálne: 

Žiak 

•  pozná súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a je otvorený pre 

jeho transcendentnú hĺbku 

• je pripravený vnímať hĺbku osobného dialógu s Bohom 

občianske: 

Žiak 

•  je otvorený pre náboženskú rôznorodosť 
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kultúrne: 

Žiak 

•  chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem 

•  osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

•  je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí 

•  využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov 

•  uvedomuje si význam sebazdieľania 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

•  je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí 

•  využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov 

•  uvedomuje si význam sebazdieľania 

•  kladením otázok o zmysle svojho života a hľadaním odpovedí si získava a udržiava 

osobnostnú integritu 

 

2. téma: BOH V ĽUDSKOM SVETE 
 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné: 

Žiak 

•  uplatňuje aktívne techniky počúvania s dôrazom na vypočutie si druhých 

•  volí správne komunikačné stratégie 

•  dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich využívať 

•  je otvorený pre chápanie metaforickej reči viery 

občianske: 

Žiak 

•  pozná dokumenty zakotvujúce ľudské práva 

•  vníma Dekalóg ako etický princíp pre vznik zákonov riadiacich štát 

kultúrne: 

Žiak 

•  chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem 

•  osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva (obraz, literatúra, stavba, 

hudba), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

•  vníma Dekalóg ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu medziľudských vzťahov 

•  účinne spolupracuje v skupine 

•  ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba 

existenciálne: 

Žiak 

•  chápe súvislosť Svätého písma s postojom viery a vníma ho ako výzvu pre svoj osobný život 

•  je otvorený pre reflexiu vlastného postoja viery 

•  pozná pravidlá pri neistom rozhodovaní a dáva ich do súvisu s výchovou svojho svedomia 

•  Svätému písmu rozumie ako knihe, ktorej obsahom je svedectvo Boha, ktorý komunikuje s 

človekom a čaká od neho odpoveď viery 

•  rozvíja vo svojom živote postoje ponúknutých vzorov 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

•  rozvíja sebareflexiu 

•  vie uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných 
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3. téma: BYŤ ČLOVEKOM 

 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

Žiak 

•  účinne sa zapája do diskusie, vhodne argumentuje, na základe prameňov obháji 

historickosť Ježiša a na základe evanjeliového poňatia Ježiša Krista predloží argumenty 

viery 

•  dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie zaujať k nim kritický postoj 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

•  analyzuje a prehodnotí komponenty problémovej situácie spochybňovania Ježišovej 

ľudskej alebo božskej prirodzenosti 

občianske: 

Žiak 

•  uznáva ľudskú osobu ako nositeľa ľudských práv 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

•  účinne spolupracuje v skupine 

•  má pozitívny vzťah k druhým ľuďom 

existenciálne: 

Žiak 

•  rozumie kresťanskému pohľadu na hodnotu a dôstojnosť ľudskej osoby od počatia 

Prierezová téma multikultúrna výchova 

Žiak 

•  vie rozlíšiť predsudky a stereotypy vo vyjadrovacích prostriedkoch a médiách 

•  uvedomuje si dôsledky predsudkov a stereotypov prejavujúcich sa v rôznych podobách 

neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie 

Prierezová téma mediálna výchova 

Žiak 

•  vie kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá 

Prierezová téma environmentálna výchova 

Žiak 

•     vníma život ako najvyššiu hodnotu 
 

4. téma: NA CESTE K OSOBNOSTI – ŠANCE A RIZIKÁ 

 

Rozvoj kompetencií 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

•  cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných 

• kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich vplyvov) 

•  objavuje zmysel života, preberá sebariadenie a zodpovednosť za sebaurčenie 

existenciálne: 

Žiak 

•  chápe svoj život nielen ako dar, ale aj ako úlohu vnútorne rásť 

•  osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je 

pripravený na tomto základe stanoviť si nové životné ciele 

kultúrne: 

Žiak 

•  rozumie znakom a pravdivosti kresťanských stredovekých legiend 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 
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Žiak 

•  má pozitívny vzťah k druhým ľuďom 

•  ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám 

seba 

•  cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných 

•  rozvíja sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie 

zodpovednosti za svoje konanie a osobný život 
 

5. téma: BOH A ČLOVEK 

 

Rozvoj kompetencií 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

• je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch 

•  nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí 

existenciálne: 

Žiak 

•  sviatosti vníma ako symbolické znaky sprítomňujúce aktuálne Božie pôsobenie vo 

svojom živote a prijíma ich ako pomoc pri prekonávaní životných prekážok 

•  Božiu trojjedinosť chápe ako symbol kvality Božieho bytia a kvality medziľudských 

vzťahov, je otvorený pre uvedenú skutočnosť 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

•  je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch 

 

6. téma: ČLOVEK V SPOLOČENSTVE 

 

Rozvoj kompetencií 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

•  prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne 

 spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí 

občianske: 

Žiak 

•  je otvorený pre aktívnu účasť na slávnostiach v spoločnosti ako aj na liturgických 

sláveniach vo farskom spoločenstve 

existenciálne 

Žiak 

•  v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, uvedomuje 

si možnosť jej zneužitia 

•  rozumie kresťanskému pohľadu na ľudskú sexualitu, jej úlohu v manželstve a 

rodičovstve a vníma ju ako výzvu pre svoju osobnú prípravu na zodpovedné rodičovstvo 

•  vyberá si z alternatív s uvedomovaním si následkov rizikového sexuálneho správania 

•  stanovuje si životné ciele, svoj život chápe ako výzvu pre voľbu životného povolania 

•  oceňuje hodnotu času, ktorý nie je naplnený výkonom alebo únikom z reality, ale 

stretnutím so sebou, s druhými a s Bohom 

•  rozumie štruktúre a podstate slávenia kresťanskej nedele a oceňuje jej prínos pre rozvoj 

vlastnej spirituality a kresťanského spoločenstva 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

•  nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí 

•  v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, zároveň si 

uvedomuje možnosti jej zneužitia 
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NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  2. ročník stredných škôl a gymnázií 

 

Ročníková téma: HODNOTY A ROZHODNUTIA 

Žiaka charakterizuje vytváranie obrazu o sebe samom. Hovoríme o hľadaní vlastnej identity, 

ktorej predstupňom je zvnútornenie hodnôt. Podľa náboženského pedagóga O. Betza by mladý 

človek počas tohto hľadania mal nájsť svoj stred, potom z tohto stredu vyjsť, a takto dať svojmu 

životu celistvosť. Nájsť svoje miesto v spoločenstve, zmysel svojho života, trvalú životnú 

orientáciu, a to všetko na základe svojho vlastného rozhodnutia. Tento proces hľadania a 

nachádzania seba sťažuje tlak okolitého sveta, ktorý nalieha na prispôsobenie sa mladého 

človeka móde, či životnému štýlu. Mladý človek má súčasne problémy s vlastným vnútrom, so 

svojimi neistotami a úzkosťami. Viera žiaka sa v tomto období môže stať hlbšou, osobnejšou, ale 

aj kritickejšou. Boh sa pre život mladého človeka môže stať mimoriadne dôležitou hodnotou, ale 

do veľkého rozmeru môže prerásť aj v sklamanie. V každom prípade platí, že spojenie vlastného 

presvedčenia so životnými hodnotami podporuje identitu a posilňuje pocit spolupatričnosti s 

ostatnými ľuďmi. Ak sa v živote žiaka Boh stane najvyššou hodnotou, potom všetky ostatné 

hodnoty dostanú vzhľadom naň svoje správne miesto a význam. 

 

Ročníkovým symbolom sú RUKY 

nielen ako nástroj práce, ale aj nástroj komunikácie. Ruky zviditeľňujú to, čo je v srdci. Ruky  

ako symbol prijímania a dávania, ale aj zodpovednosti za to, čo nám bolo zverené. Ježišove ruky, 

z ktorých vychádzala uzdravujúca sila, ale aj gestá rúk pri udeľovaní sviatosti, cez ktoré sa nás 

dotýkajú Ježišove ruky dnes. 

 

Ročníkový cieľ: Objavovať hodnotu človeka stvoreného na Boží obraz. Zdôvodniť potrebu 

budovania plnohodnotného života. Formovať návyk kritického myslenia a hodnotenia 

pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi. Oceniť úlohu cirkvi pri odovzdávaní 

hodnôt. Vnímať potrebu vlastnej angažovanosti pri vytváraní Európy s ľudskou tvárou. 

Nadobudnúť základné zručnosti interiorizácie kresťanských hodnôt. 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu : NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
1 hodiny týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

HODNOTY A ROZHODNUTIA 

MOJE HODNOTY 2  Hodnoty. Reflexia vlastného 

rebríčka hodnôt. 

 Životný štýl. 

 

Kľúčové pojmy: hodnoty, životný 

štýl 

Žiak vie 

• vysvetliť pojem hodnota 

• usporiadať vlastný rebríček hodnôt 

• posúdiť podiel výberu hodnôt na 

   tvorbu životného štýlu 

• na konkrétnych príkladoch porovnať 

   rôzne životné štýly 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vysvetliť pojem hodnota. Posúdiť podiel výberu hodnôt na tvorbu životného štýlu. 

Afektívny cieľ: Prejaviť záujem o pravé hodnoty vo svojom živote. 

Psychomotorický cieľ: Zostaviť rebríček svojich hodnôt. Vytvoriť profily rôznych životných štýlov. 

HODNOTY ŽIVOTA 6  Obraz sveta v mýte a v logu. 

Biblická správa o stvorení (Gn 

1,1–2,4). 

 Veda a viera – dve nezávislé 

odvetvia hľadajúce pravdu. 

 Správcovstvo Zeme človekom. 

Etika životného prostredia z 

kresťanského pohľadu. 

 Človek ako spoločenstvo osôb. 

Manželstvo - jeho zmysel a 

význam z pohľadu štátu a cirkvi. 

 Liturgia sviatosti manželstva. 

Manželský sľub. Plodnosť. 

 Hodnota života. Riešenie 

problémovej úlohy - príbeh s 

mravnou dilemou (potrat). 

 

 

 

 

 

Kľúčové pojmy: 

stvorenie, mýtus (mýtos), veda 

(logos), správcovstvo človeka, 

pohlavnosť, hodnota čistoty, 

hodnota života, manželstvo, rodina 

 

Žiak vie 

• zdôvodniť snahu človeka v každej 

  dobe, hľadať odpovede na základné 

  nemenné existenciálne otázky 

• vysvetliť chápanie mýtickosti mýtu – 

   jeho pravdivosti, vo vzťahu k 

   biblickému textu 

   o stvorení sveta a človeka 

• opísať historické pozadie vzniku 

   obidvoch správ o stvorení sveta a 

   človeka vo Svätom písme 

• porovnať vedu a vieru ako dve cesty 

  vedúce k pravde 

• vysvetliť správcovstvo Zeme 

   človekom na pozadí Gn1,27-30 

• sformulovať posolstvo biblického 

   textu o správcovstve Zeme človekom 

   a porovnať ho s myšlienkami 

   platnými v zákonoch krajín a v 

   myslení ľudí 

• vnímať súvislosti medzi lokálnymi a 

  globálnymi problémami a vlastnú 

  zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 

• sformulovať možné riešenia pre 

   zdravé životné prostredie 

• uvedomiť si aktuálnosť posolstva 

  biblickej správy o stvorení sveta a 

  človeka pre dnešnú dobu 

• vnímať túžbu človeka po prekročení 

   samého seba ako základ túžby 

  človeka po láske k človeku a k Bohu 

• na podklade biblického textu vyvodiť 

  závery pre život človeka ako muža a 

  ženy v ich nerozlučnom spoločenstve 

• vysvetliť symbolické úkony liturgie 

  sviatosti manželstva 

• vysvetliť úlohu a poslanie manželstva 

• zdôvodniť úlohu štátu a cirkvi pri 

  ochrane rodiny a jej morálnych    

  hodnôt 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

HODNOTY A ROZHODNUTIA 

   • posúdiť hodnotu rodiny a pomenovať 

  jej ohrozenia v súčasnosti  

oceniť zvláštnosti, krásu a dobro 

   vyplývajúce z vlastnej pohlavnosti a 

   plodnosti 

• prejaviť zdravú sebaúctu a vzájomnú 

  úctu 

• vysvetliť morálny aspekt abortu 

• uviesť následky abortu na telesné a 

  duševné zdravie ženy 

• vymenovať dokumenty cirkvi o 

  nedotknuteľnosti života 

• vysvetliť kresťanský pohľad na 

  hodnotu individuálneho ľudského 

  života 

• obhájiť právo človeka na život od 

  počatia, na vedeckom podklade a na 

  podklade učenia KKC 

• uvedomiť si dôstojnosť ľudského 

  života ako prvej hodnoty, za ktorú 

  sme zodpovední 

• zapojiť sa do aktivít za ochranu 

  ľudského života pred narodením 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Položiť si základné existenciálne otázky. Vysvetliť chápanie mýtickosti mýtu, to znamená jeho 

pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu o stvorení sveta a človeka. Na podklade biblického textu vyvodiť závery pre 

život človeka ako muža a ženy v ich nerozlučnom spoločenstve. Obhájiť právo človeka na život od počatia, na 

vedeckom podklade a na základe učenia KKC. Posúdiť hodnotu rodiny a pomenovať jej ohrozenia v súčasnosti. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si aktuálnosť biblického posolstva správy o stvorení sveta a človeka pre dnešnú dobu. 

Vnímať túžbu človeka po prekročení samého seba ako základ túžby človeka po láske k človeku a k Bohu. Pozorovať 

zvláštnosti, krásu a dobro vyplývajúce z vlastnej pohlavnosti a plodnosti. Prejaviť zdravú sebaúctu a vzájomnú úctu. 

Uvedomiť si dôstojnosť ľudského života ako prvej hodnoty, za ktorú sme zodpovední. 

Psychomotorický cieľ: Pozorovať snahu človeka v každej dobe, hľadať odpovede na základné existenciálne otázky. 

Vytvoriť pravidlá pre jednotlivcov aj pre spoločnosť na ochranu prírody. Podieľať sa na aktivitách na ochranu života od 

počatia. 

ŠÍRENIE 

KRESŤANSKÝCH 

HODNÔT V EURÓPE 

6  Hierarchia v cirkvi. Autorita. 

Reflexia vlastného postoja k 

autoritám. 

 Biblické obrazy cirkvi: Boží ľud na 

ceste, ovčinec, roľa, stavba, vinica, 

telo... 

 Šírenie kresťanstva, prenasledovanie 

kresťanov (sv. Pavol). 

 Legendy o mučeníkoch a 

symbolický význam legendy. 

Milánsky edikt a jeho dôsledky. 

 Vznik mníšstva (sv. Benedikt). 

 Kresťanské korene Európy a kríza 

hodnôt v súčasnosti (sekularizmus, 

konzumizmus). 

Žiak vie 

• definovať cirkev 

• vymenovať a definovať znaky cirkvi 

• opísať biblické obrazy cirkvi 

• zdôvodniť založenie cirkvi Ježišom 

  Kristom 

• zdôvodniť potrebu autority 

• porovnať hierarchiu s anarchiou a 

  vyvodiť závery pre život v ľudskom 

  spoločenstve 

• vysvetliť hierarchické usporiadanie v 

   cirkvi 

• opísať šírenie kresťanstva sv. Pavlom 

• vnímať prepojenie židovskej a 

   helenistickej kultúry vďaka sv. 

   Pavlovi 

• zhrnúť šírenie kresťanstva v prvých 

   troch storočiach 

• charakterizovať legendu ako literárny 

   útvar, rozlíšiť ju od historickej správy 

   a rozumie spracovaniu historických 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

HODNOTY A ROZHODNUTIA 

  Kľúčové pojmy: autorita, hierarchia, 

obrazy cirkvi, šírenie kresťanstva, 

prenasledovanie 

kresťanov, vznik mníšstva, kríza 

hodnôt – osvietenstvo, sekularizmus, 

konzumizmus, 

hodnoty v súčasnej Európe 

   faktov v symbolickej reči legendy o 

   stotníkovi Félixovi 

• opísať počiatky vzniku mníšstva 

pozorovať cirkev v jej dejinnom 

   zápase pri uskutočňovaní Ježišovho 

   odkazu 

• aplikovať poznatky z dejepisu a 

   posúdiť osvietenstvo ako dejinný jav 

• pomenovať prvky konzumného 

  spôsobu života v súčasnosti 

• analyzovať dôsledky osvietenstva, 

   sekularizmu a konzumizmu na život 

   súčasného človeka 

• uvedomiť si dôvody pre súčasné 

   myslenie človeka na pozadí vývinu 

   európskeho myslenia 

• zaujať vlastný kritický postoj k   

  pozitívnym aj negatívnym javom v 

  spoločnosti a v cirkvi 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Položiť si otázky o vonkajšej povahe cirkvi (hierarchia, autorita). Vysvetliť úlohu hierarchie v cirkvi. 

Prostredníctvom biblických obrazov cirkvi vyjadriť vnútornú povahu cirkvi. Opísať šírenie kresťanstva v prvých 

storočiach a vznik mníšstva. Ohraničiť pravdivosť kresťanskej legendy voči historickým faktom. Analyzovať dôsledky 

osvietenstva, konzumizmu a sekularizmu na život človeka v súčasnosti. 

Afektívny cieľ: Oceniť úlohu cirkvi pri šírení kresťanských hodnôt v Európe. Pozorovať znaky a pravdivosť 

kresťanských legiend. Prejaviť záujem o dianie v cirkvi. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk kritického myslenia a hodnotenia pozitívnych aj negatívnych javov v 

spoločnosti a v cirkvi. 

KRESŤANSKÉ 

HODNOTY 

V SPOLOČNOSTI 

2  Človek ako súčasť celku. 

 Úloha cirkvi, úloha politiky. 

 Vzťah štátu a cirkvi v dejinách 

(konštantínovský obrat, investitúra, 

pápežský štát, francúzska revolúcia 

a jej dôsledky pre vzťah cirkvi a 

štátu, obdobie totality, súčasný 

vzťah cirkvi a štátu v SR). 

   KKC 1878 – 1912 

 

 

Kľúčové pojmy: politika, štát, cirkev 

Žiak vie 

• zdôvodniť spoločenskosť človeka 

• definovať úlohu cirkvi a politiky 

• vymenovať rozdiely medzi štátom a 

  cirkvou 

• rozlíšiť úlohu cirkvi a úlohu politiky 

• aplikovať poznatky z dejepisu a 

   posúdiť vzťah cirkvi a štátu v 

  dejinách 

• vymenovať pozitívne prvky 

  demokratického systému a jeho riziká 

• oceniť prínos štátu a cirkvi pre dobro 

  jednotlivca a spoločnosti 

• uviesť príklady pre vlastné možnosti 

   ovplyvnenia spoločenského diania v 

   obci, štáte, vo farnosti a v cirkvi 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Zdôvodniť spoločenskosť človeka. Posúdiť vzťah cirkvi a štátu v dejinách. Rozlíšiť úlohu cirkvi a 

úlohu politiky. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si slobodu ale aj zodpovednosť jedinca voči ostatným. Oceniť úlohu cirkvi a úlohu štátu v 

spoločnosti. 

Psychomotorický cieľ: Podieľať sa na spoločnej práci v triede. Navrhnúť osobné možnosti zodpovednosti za 

spoločenské a politické dianie. 

PRAMENE 

PLNOHODNOTNÉH

O ŽIVOTA 

6  Modlitba ako mlčanie pred Bohom 

(cesta z vonkajšieho do vnútorného 

sveta, KKC 2563) 

 Modlitba Otče náš. 

Žiak vie 

• položiť si kritické otázky k svojej 

   vlastnej viere v Boha a vzťahu k 

   nemu 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

HODNOTY A ROZHODNUTIA 

   Ježiš vypočuje modlitbu (zázraky – 

Ježišove uzdravenia dotykom rúk) 

Sviatosti (Ježišove uzdravenia cez 

ruky a gestá vysluhovateľa sviatosti) 

 

 

 

 

Kľúčové pojmy: modlitba, vlastný 

stred, Otče náš, modlitba viery, 

okultizmus, zázraky, 

sviatosti 

     definovať modlitbu na podklade   

     KKC 

• zdôvodniť potrebu modlitby pre svoj 

   život 

• vymenovať podmienky dobrej 

   modlitby pomenovať ťažkosti, s 

   ktorými sa človek stretáva na ceste 

   modlitby 

• rozlíšiť rôzne druhy modlitieb 

• stíšiť sa a načúvať 

• prehĺbiť vlastné hľadanie Boha do 

  osobného vzťahu s ním v modlitbe 

• vysvetliť štruktúru modlitby Otče náš 

• charakterizovať jednotlivé prosby 

   modlitby Otče náš 

• vysvetliť význam modlitby pre život 

  človeka 

• písomne vyjadriť svoj postoj k 

  zázrakom 

• opísať zázraky vyliečenia v príbehoch 

   prírodných a antických národov, 

   zázraky v kresťanstve a vysvetliť 

   biblické chápanie zázraku 

• vysvetliť význam sviatostného života 

   pre svoj duchovný život 

• vnímať sviatosti ako dotyk Ježišovej 

   prítomnosti v dnešnej dobe 

• analyzovať negatívne vplyvy 

   Okultizmu 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Položiť si kritické otázky o svojej vlastnej viere v Boha a vzťahu k nemu. Opísať jednotlivé formy 

modlitby. Pomenovať podmienky dobrej modlitby a ťažkosti v modlitbe. Vysvetliť štruktúru modlitby Otče náš a 

charakterizovať jednotlivé prosby tejto modlitby. Opísať zázraky vyliečenia v príbehoch prírodných a antických 

národov, zázraky v kresťanstve a vysvetliť biblické chápanie zázraku. Analyzovať negatívne vplyvy okultizmu. 

Zdôvodniť význam sviatostí pre osobný rast vo viere. 

Afektívny cieľ: Vnímať svoj vlastný stred. Prehĺbiť vlastné hľadanie Boha do osobného vzťahu s ním v modlitbe. 

Oceniť hodnotu stretnutia sa s Bohom v modlitbe. Vnímať sviatosti ako dotyk Ježišovej prítomnosti v dnešnej dobe. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať schopnosť stíšenia a načúvania, ako základných schopností k chápaniu skutočnosti, v 

ktorej môže objaviť hlbšiu dimenziu. Písomne vyjadriť svoj postoj k zázrakom. Formovať návyk pravidelnej modlitby 

a pristupovania k sviatostiam. 

PLNOSŤ ŽIVOTA 3  Právo na dôstojné umieranie 

(paliatívna liečba). Možnosti a 

hranice paliatívnej liečby. 

 Kresťanský zmysel utrpenia. 

Mravný aspekt eutanázie. 

   KKC 2276 – 2279. 

 Sviatosť pomazania chorých. 

 Smrť (klinická, biologická). Obrady 

kresťanského pohrebu. 

 Učenie cirkvi o posmrtnom živote: 

osobitný súd, nebo, očistec, peklo. 

   KKC 1051 -1060. 

    Nový Jeruzalem. 

 

Kľúčové pojmy: utrpenie, choroba, 

eutanázia, paliatívna starostlivosť,  

Žiak vie 

• položiť si otázky o živote a smrti 

• uviesť rozdielne pohľady na starobu a 

   chorobu v súčasnej spoločnosti 

• porovnať ich s kresťanským učením a 

   vyvodiť závery pre svoj život 

• charakterizovať sviatosť pomazania 

   chorých, orientovať sa v obradoch  

   kresťanského pohrebu a rozoznať v 

   nich znamenia kresťanskej viery vo 

   vzkriesenie mŕtvych 

• pomenovať príčiny najčastejšieho 

   nepochopenia sviatosti pomazania 

   chorých u veriacich 

• na rôznych ukážkach myslenia ľudí v 

  rôznej dobe a kultúre zdôvodniť túžbu 
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Názov tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

HODNOTY A ROZHODNUTIA 

  smrť, posmrtný život, reinkarnácia    po nesmrteľnosti, ktorú v sebe nosí 

   každý človek 

• interpretovať učenie cirkvi o smrti a  

   posmrtnom živote 

• vysvetliť eschastologické pojmy 

  (nesmrteľná duša, osobitný a posledný 

  súd, posmrtný život, odpustky) 

• vnímať paradox smrti a nového života 

• integrovať do svojho života jeho 

  konečnosť, zmysel utrpenia a otázky o 

  živote po smrti 

• definovať reinkarnáciu 

• vysvetliť rozdiely aj spoločné prvky v 

  učení svetových náboženstiev k 

   problematike utrpenia a smrti 

• porovnať a vysvetliť učenie cirkvi o 

  večnom živote s učením iných 

  náboženstiev 

• oceniť kresťanské posolstvo nádeje o 

  posmrtnom živote 

• vyvodiť závery pre svoj život z  

  apokalyptického rozmeru sveta z 

  pohľadu kresťanstva 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Položiť si otázky o živote a smrti. Uviesť rozdielne pohľady na starobu a chorobu človeka v súčasnej 

spoločnosti, porovnať ich s kresťanským pohľadom na hodnotu človeka a vyvodiť závery pre svoj život. Posúdiť 

mravný aspekt eutanázie. Interpretovať učenie cirkvi o smrti a posmrtnom živote. Vysvetliť význam sviatosti 

pomazania chorých, orientovať sa v obradoch kresťanského pohrebu a rozoznať v nich znamenia kresťanskej viery vo 

vzkriesenie mŕtvych. Na rôznych ukážkach myslenia ľudí v rôznej dobe a kultúre, zdôvodniť túžbu po nesmrteľnosti, 

ktorú v sebe nosí každý človek. Porovnať kresťanské učenie o posmrtnom živote s učením iných náboženstiev. Vyvodiť 

závery pre svoj život z apokalyptického rozmeru sveta z pohľadu kresťanstva. 

Afektívny cieľ: Integrovať do svojho života jeho konečnosť, zmysel utrpenia a otázky o živote po smrti. Vnímať 

paradox smrti a nového života. Oceniť kresťanské posolstvo nádeje o posmrtnom živote. 

Psychomotorický cieľ: Výtvarne vyjadriť abstraktné pojmy: smrť a život. Spoločne vytvoriť propagačný materiál 

(nástenka, www stránka...) na tému: Kresťan a večný život. 

 

1. téma: MOJE HODNOTY 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné 

Žiak 

•  volí správne komunikačné stratégie 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

•  oceňuje pravé hodnoty. 

•  je schopný transformovať možné dopady svojich rozhodnutí 

existenciálne: 

Žiak 

•  na základe poznania a skúsenosti vníma ako dôležité rozhodnutie pre vlastný 

svetonázorový postoj 

• je pripravený zamerať sa na pozitívne hodnoty 
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2. téma: HODNOTY ŽIVOTA 
 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné 

Žiak 

•  rozumie mýtickosti mýtu – teda jeho pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu, integruje 

náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu 

•  kladie si otázky, porovnáva, oponuje, argumentuje 

•  získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych 

informačných prameňov 

kompetencie k učeniu sa 

Žiak 

•  rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže 

 integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k 

 svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavuje ochotu venovať sa 

 ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj v ďalšom živote 

kultúrne 

Žiak 

•  osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva (obraz), vníma 

 ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície 

občianske kompetencie 

Žiak 

•  oceňuje životné vzory, prijíma ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny život 

sociálne a interpersonálne 

Žiak 

•  rozumie pohľadu na ľudskú lásku vo svetle kresťanskej viery a oceňuje ju ako hodnotu 

•  na základe poznania človeka ako Božieho obrazu ocení vzťah medzi mužom a ženou a 

akceptuje rovnoprávnosť ich životných rolí otcovstva a materstva 

•  pozná princípy a úlohu plodnosti človeka, plodnosť chápe ako výzvu k zodpovednému 

prežívaniu rodičovstva 

•  je pripravený vnímať rôzne podoby života podľa kritérií Božieho slova a podľa nich 

charakterizovať kresťanský životný štýl 

pracovné 

Žiak 

•  dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

 výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

existenciálne 

Žiak 

• na základe poskytnutých vedeckých dôkazov a biblických prameňov vytvorí záver - 

pohľad na človeka a svet vo svetle kresťanskej viery 

•  uvedie dôvody pre uvedený záver s využitím poskytnutých údajov z pohľadu vedy a 

biblických prameňov ako výzvy pre hlboko ekologický postoj k sebe, k druhým ľuďom a 

k prírode. 

•  oceňuje právo na dôstojnosť človeka od počatia 

•  prevzatím zodpovednosti za rozvoj vlastného života uplatňuje úctu k právu na dôstojnosť 

človeka 

•  posúdi mravný aspekt umelého potratu a je pripravený zapojiť sa do aktivít za ochranu 

ľudského života pred narodením 

Prierezová téma mediálna výchova 

Žiak 

•  osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, hodnotné a pozitívne 

 obsahy a dokáže sa brániť negatívnym vplyvom médií 
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Prierezová téma ochrana života a zdravia 

Žiak 

•  oceňuje zvláštnosti, krásu a dobro vyplývajúce z vlastnej pohlavnosti a plodnosti 

 a rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia 

Prierezová téma environmentálna výchova 

Žiak 

•  na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi a biblického posolstva, 

chápe, analyzuje a hodnotí vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 

•  vníma stvorenie ako dar, človeka ako dielo Božej lásky a ústredný bod Božieho záujmu, 

je pripravený zodpovedne prijať svoj podiel na spoluvytváraní sveta 

•  chápe základné ekologické súvislosti a environmentálne problémy, rešpektuje 

požiadavky na kvalitné životné prostredie 

 

 

3. téma: ŠÍRENIE KRESŤANSKÝCH HODNÔT V EURÓPE 

 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné 

Žiak 

•  získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych 

  informačných prameňov 

•  dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich využívať 

kompetencie k učeniu sa 

Žiak 

•  rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže 

 integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k 

 svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavuje ochotu venovať sa 

 ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj v ďalšom živote 

občianske: 

Žiak 

•  chápe úlohu autority a osvojí si kritický prístup k autoritám 

•  vníma napätie medzi vnútornou poslušnosťou voči autoritám a nutnosťou odmietnuť 

 poslušnosť pri zneužití autority 

•  vzhľadom na poskytnuté historické fakty európskeho kresťanstva posúdi dôležité 

 pozitívne a negatívne udalosti, zhodnotí interpretáciu z pohľadu cirkvi a vyvodí závery 

 pre svoj kritický postoj 

•  kultivuje vlastný vzťah ku kultúre v jej historickom a kultúrnom kontexte 

•  integruje náboženský rozmer života do celku kultivácie vlastného vzťahu ku kultúre 

•  oceňuje životné vzory, prijíma ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny život 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

•  prednesie argumentácie k súčasnému mysleniu človeka na pozadí vývinu európskeho 

 myslenia 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

•  uskutočňuje vo svojom živote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky 

kultúrne: 

Žiak 

•  oceňuje prínos kresťanskej kultúry pre Európu v jej histórii a rozvíja vedomie 

 spolupatričnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu okruhu 

•  prejavuje záujem o minulosť a súčasnosť európskej civilizácie 

•  v legende o stotníkovi Félixovi objaví posolstvo pre svoj život 
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•  osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva  (obraz), vníma 

 ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície 

existenciálne: 

Žiak 

•  analyzuje dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka, je 

 schopný vyvodiť závery pre svoj život 

Prierezová téma mediálna výchova 

Žiak 

•  osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, hodnotné a pozitívne 

 obsahy a dokáže sa brániť negatívnym vplyvom médií 

Prierezová téma multikultúrna výchova 

Žiak 

•  akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 

•  rozvíja postoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku 

 kultúrnej odlišnosti 

 

 

 

4. téma: KRESŤANSKÉ HODNOTY V SPOLOČNOSTI 

 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné 

Žiak 

•  získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych 

 informačných prameňov 

•  volí správne komunikačné stratégie 

občianske: 

Žiak 

•  vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

 spoločnosti 

•  uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie 

•  pozná základné demokratické princípy, vlastnosti a hranice demokratickej vlády, je 

 otvorený pre možnosť vlastného rozhodovania v demokracii a z toho vyplývajúcej 

 zodpovednosti (príprava na účasť vo voľbách) 

•  vníma napätie medzi vnútornou poslušnosťou voči autoritám a nutnosťou odmietnuť 

 poslušnosť pri zneužití autority 

•  oceňuje životné vzory, prijíma ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny život 

•  je pripravený rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského 

 spolunažívania 

 

5. téma: PRAMENE PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA 

 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné 

Žiak 

•  dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich využívať 

•  je pripravený rozvíjať symbolické vnímanie sveta, na základe ktorého dokáže 

 charakterizovať konkrétne sviatosti v kontexte Božieho pôsobenia v živote človeka 

•  rozumie symbolickému výrazu rúk a je pripravený pre hlbšie chápanie Božej prítomnosti 

 vo sviatostiach 

•  rozumie symbolickému vyjadrovaniu v kresťanských rituáloch a slávnostiach a tvorivo 

 ich využíva pre svoj spirituálny rozvoj 
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kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

•  rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže 

 integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k 

 svetu, prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj v 

 ďalšom živote 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

•  vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

•  osvojí si kritéria pre rozlíšenie negatívnych javov okultizmu, špiritizmu a mágie 

kultúrne: 

Žiak 

•  chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem 

•  osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, 

 literatúra, stavba), vníma ich ako výraz kresťanského učenia 

existenciálne: 

Žiak 

•  je pripravený vnímať hĺbku osobného dialógu s Bohom 

•  reflektuje svoje životné situácie v kontexte hodnôt formulovaných v modlitbe Otče náš 

•  aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality 

•  je presvedčený o procese nachádzania zmyslu a vlastného človečenstva v stretnutí s 

 Bohom, ktorého výrazom je kresťanský životný štýl 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

•  na základe skúsenosti vnútornej koncentrácie a meditácie je schopný hlbšej reflexie 

 pri vytváraní vlastného sebaobrazu 

•  uskutočňuje vo svojom živote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky 

 

6. téma: PLNOSŤ ŽIVOTA 

 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné 

Žiak 

•  získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych 

 informačných prameňov 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

•  samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k chorým a starým ľuďom, kriticky 

 myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s 

 ohľadom na učenie cirkvi 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

•  rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže 

 integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k 

 svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavuje ochotu venovať sa 

 ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

•  vníma životnú situáciu starého a chorého človeka, uvažuje nad hodnotami, ktoré môže 

 uskutočniť starý, chorý a hendikepovaný človek 



Gymnázium v Turzovke  Školský vzdelávací program  

 

995 

•  vníma zodpovednosť dospelej generácie za starnúcu generáciu, ktorej patrí úcta 

•  je schopný vyjadriť svoj postoj k utrpeniu druhého človeka, potešiť ho a pomôcť mu 

kultúrne: 

Žiak 

•  osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, 

 literatúra, stavba, hudba), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej

 tradície 

•  chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem 

existenciálne: 

Žiak 

•  hospicovú starostlivosť chápe ako možnosť dôstojného zomierania a paliatívnu 

 medicínu ako spojenie vedy a ľudskosti 

•  uznáva hodnotu individuálneho ľudského života a dôstojnosť človeka bez ohľadu na 

 jeho schopnosť podať výkon 

•  je pripravený klásť si otázky o zmysle utrpenia vo svete a reflektovať postoj vlastnej 

 viery v konfrontácii s kresťanskou odpoveďou spojenou s vierou a nádejou vo 

 vzkriesenie 

•  rozvíja vo svojom živote rozmer večnosti 

Prierezová téma mediálna výchova 

Žiak 

•  osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, vie objaviť hodnotné 

 a pozitívne obsahy a dokáže sa brániť negatívnym vplyvom médií 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

•  integruje do svojho života prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy 

•  uskutočňuje vo svojom živote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky 

 

Profil absolventa vyššieho sekundárneho stupňa 

 

kompetencie k učeniu sa 

Žiak 

• vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje 

   a riadi vlastné učenie 

• kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich 

• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integruje 

  nábožensky spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne 

  s pohľadom prírodnych a humanitných vied 

• prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom 

  živote 

• udalosti svojho života vníma a spracováva ako životnú skúsenosť, tj. schopnosť transformovať 

  svoje konanie v budúcnosti na základe reflexie prežitých udalostí 

 

kompetencie k riešeniu problemov 

Žiak 

• vnima, rozpoznáa pochopi problé, premysli a naplánuje riešenie problému 

• samostatne rieši problém s dôrazom na eticky princíp k druhým ľuďom a k životnému 

   prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodni návrhy 

   svojich riešeni s ohľadom na učenie cirkvi 

• robi uvažene rozhodnutia, je schopny ich obhajiť, zhodnoti vysledky svojich činov 

• chapanim vlastnej tradicie a chapanim postojov inak svetonazorovo alebo zmyšľajucich ľudi 

   predchadza konfliktom 

• postoj vzajomnej tolerancie vnima ako zakladnu zasadu vlastneho konania 
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komunikačne kompetencie 

Žiak 

• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa vystižne, 

   súvisle a kultivovane 

• učinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje 

• využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnu a účinnu 

   komunikáciu 

• využíva ziskane komunikačne zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému 

  súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi 

• objavuje zmysel symbolickeho vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch 

   a slávnostiach. 

 

socialne a interpersonálne kompetencie 

Žiak 

• účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej 

  činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce 

• podieľa sa na utvárani prijemnej atmosfery v triednom time, ohľaduplnosťou prispieva 

  k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v pripade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu 

  požiada 

• prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektivne spolupracovať 

  s druhými pri riešeni danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudi 

• angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky 

• reflektuje vlastnú identitu 

• vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj 

• ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba 

 

občianske kompetencie 

Žiak 

• rešpektuje, chráni a oceňuje národnu táadiciu, kultúrne a historicke dedičstvo 

• aktivne sa zapája do kultúrneho diania a športových aktivit 

• uvedomuje si základne humanisticke hodnoty, uplatňuje a ochraňuje principy demokracie, 

• vyvážene chápe svoje osobne záujmy v spojeni so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti 

• rešpektuje presvedčenie iných ľudi a váži si ich vnútorne hodnoty 

• je otvorený kultúrnej a etnickej a náboženskej rôznorodosti 

• pozná spoločné základy viery aj špecifika kresťanských cirkvi a je pripravený v ekumenickom 

  duchu s nimi spolupracovať 

• rozumie rozdielom a spoločným prvkom v učeni svetových náboženstiev a postoj vzájomnej 

  tolerancie vnima ako základnu zásadu svojho konania 

• odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému aj 

  psychickému násiliu 

• objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti 

• akceptuje skutočnosť existencie objektivnej pravdy 

• uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným pristupom k svojim povinnostiam, 

   prispieva k naplneniu práv iných 

• vnima Dekalog (IV- X) ako spoločnosťou overenu a Bohom garantovanu normu 

  medziľudskych vzťahov 

• chápe základne ekologické súvislosti a enviromentálne problémy, rešpektuje požiadavky na 

  kvalitne životne prostredie 

• rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia 
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pracovne kompetencie 

Žiak 

• dokaže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijne záujmy, kriticky hodnoti svoje 

   výsledky a aktivne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

• je flexibilny a schopný prijať a zvládať inovativne zmeny 

• prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitu životnú úroveň, ale aj ako povolanie 

  k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudi a pre svet. 

 

kultúrne kompetencie 

Žiak 

• má povedomie kultúrnej identity 

• rešpektuje hodnoty iných kultúr 

• chápe význam estetickych faktorov, estetickej činnosti a umenia pre svoj duchovný rozvoj 

• rozlišuje hlavne umelecké druhy 

• je schopný reflexie svojho estetického cítenia 

• má schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúsenosti a emocii prostrednictvom 

  rôznych medii 

• osvoji si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, literatúra, 

  stavba, hudba, literárne žánre) 

• vnima ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradicie 

• cez umelecké diela rozvija chápanie biblickeho textu a jeho posolstva 

• oceňuje prínos kresťanskej kultúry pre Európu 

• nadobudne zodpovedne postoje a kriticke myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiam 

 

existencialne kompetencie 

Žiak 

• akceptuje existenciu nemennej pravdy (človek neurčuje čo je dobré a čo je zlé) 

• osvojí si kriticky a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijima sám seba, je pripravený sa 

  na tomto základe si stanoviť nove životné ciele 

• objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon 

• vysvetli a uznáva hodnotu individuálneho ľudského života 

• objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré 

  ponuka kresťanská viera 

• objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie 

• rozumie psychickým, socialnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie 

  zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku 

• vytvára si rebriček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etickych princípov, analyzuje 

  dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasneho človeka 

• vnima vo svojom živote ako dôležite rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre 

  svetonázorovy postoj 

• je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetli 

  význam manželstva a rodiny a posúdi ich prinos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti 

• sa dokaže konfrontovať s vlastnou vinou, je otvorený pre kresťansky pohľad na vinu a 

   odpustenie 

• aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality 

• je otvoreny pre vnimanie rozmeru večnosti vo svojom živote 
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Názov predmetu ETICKÁ VÝCHOVA 

Kód, študijný odbor - zameranie  7902 5 gymnázium 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 
 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou 

identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, rosociálnosť 

a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s 

poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje 

pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, 

ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí 

prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi 

spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v 

morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj 

etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností 

/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej 

hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. 

 

 

Ciele učebného predmetu 

 
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je 

 umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje 

a spôsobilosti 

 ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti, osvojené na 

základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné 

zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atď., 

 umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi 

hodnotami a normami 

 vysvetliť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k pochopeniu 

a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov 

 vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím, rodinným 

životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní, posilniť u 

žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť 

 pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania s každodenným  

životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti, súvisiace s uvedenými 

hodnotami a normami. 
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ROČNÍK: PRVÝ   1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 
Ciele Tematický celok  Obsahový štandard Výkonový štandard 

              Témy Socio-afektívny Konatívny 

 

umožniť 

žiakom na 

primeranej 

úrovni 

pomenovať 

a vysvetliť 

základné etické 

postoje 

a spôsobilosť, 

ďalej rozvíjať 

a zdokonaľovať 

u žiakov 

základné etické 

postoje 

a spôsobilosti, 

osvojené na 

základnej 

škole, ako sú 

sebaovládanie, 

pozitívne 

hodnotenie 

seba a druhých, 

komunikačné 

zručnosti, 

tvorivé riešenie 

medziľudských 

vzťahov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia 

Nadviazanie, udržovanie 

a ukončenie rozhovoru. 

Vyjadrenie pozitívnych 

a negatívnych citov. Empatia 

a asertivita v komunikácii. 

Zdravá a nezdravá kritickosť. 

Tvorivé riešenie 

medziľudských vzťahov 

prostredníctvom úcty k iným 

a otvorenej komunikácie. 

Komunikácia ako prostriedok 

prosociálneho správania. 

  

 

 

 

 

 

 

Dôstojnosť ľudskej osoby  

Poznanie svojich silných 

a slabých stránok. 

Sebaovládanie a sebavýchova. 

Pozitívne  hodnotenie druhých, 

umenie hľadať prijateľný 

kompromis. Pochopenie 

a akceptovanie ľudí, ktorí majú 

iný svetonázor. Ľudská 

dôstojnosť a náboženská etika. 

Rešpekt a úcta k iným rasám, 

etnikám, handicapovaným 

ľuďom 

  

 

 

 

Etika sexuálneho života 

Počatie a prenatálny život. 

Zdržanlivosť a vernosť ako 

optimálna prevencia pohlavne 

prenosných chorôb a AIDS, 

odporúčaná WHO. Dôsledky 

predčasného sexuálneho 

života, prirodzené a umelé 

metódy regulácie počatia, 

hodnota ľudského života, 

mravný dopad promiskuitného 

života, pornografie na človeka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-vie vysvetliť 

pravidlá začatia, 

udržania 

a ukončenia 

rozhovoru 

- pozná pravidlá 

kultivovaného 

vyjadrovania citov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vie vysvetliť 

pôvod dôstojnosti 

ľudskej osoby 

- vie zdôvodniť 

akceptáciu omylu, 

iného názoru, iného 

životného štýlu 

v rámci úcty k  

osobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pozná a vie 

prezentovať zásady 

etiky sexuálneho 

života 

- pozná metódy 

regulácie počatia 

a vie ich vysvetliť 

- vie vysvetliť 

príčiny a dôsledky 

pohlavných chorôb 

a AIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- chápe dôležitosť 

empatie v komunikácii 

- chápe  a akceptuje 

zásady kultivovaného 

vyjadrovania citov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-chápe svoje silné 

a slabé stránky a má 

povedomie vlastnej 

hodnoty a hodnoty 

iných 

- sebaovládanie 

hodnotí ako jeden 

z prvkov sebaúcty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- chápe, že aj sexuálny 

život musí byť 

integrovaný do 

zdravého životného 

štýlu, preto je v ňom k 

potrebné akceptovať 

etické prvky ako  

zodpovednosť, 

sebaovládanie, 

sebaúctu- úctu k iným 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- je schopný začať, 

udržať i ukončiť 

rozhovor 

- je schopný 

kultivovane 

vyjadrovať svoje city 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-v správaní prejavuje 

rešpekt a úctu voči 

osobám iného 

svetonázoru, inej 

sexuálnej orientácie, 

voči iným rasám 

a etnikám – voči 

každej ľudskej osobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-v oblasti sexuality sa 

prejavuje zodpovedne 

- vo vzťahoch 

s osobami opačného 

pohlavia je rozvážny  
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Ciele Tematický celok  Obsahový štandard Výkonový štandard 

              Témy Socio-afektívny Konatívny 

vysvetliť 

žiakom dôležité 

hodnoty 

a etické normy, 

súvisiace so 

životom 

a zdravím, 

rodinným 

životom, 

rodičovstvom 

a sexualitou, 

ekonomickým 

životom 

a prácou 

v povolaní, 

posilniť  

u žiakov 

rozvíjanie 

morálneho 

úsudku 

a zmyslu pre 

zodpovednosť 

 

 

 

 

 

umožniť 

žiakom na 

primeranej 

úrovni 

vysvetliť 

základné etické 

pojmy, 

súvislosť medzi 

hodnotami 

a normami, 

pomocou 

zážitkových 

metód, nácviku 

a prepojením 

osvojeného 

správania 

s každodenným 

životom 

umožniť 

žiakom osvojiť 

si základné 

postoje 

a spôsobilosti, 

súvisiace 

s uvedenými 

hodnotami 

a normami. 

 

Dobré vzťahy v rodine 

Rodinné spoločenstvo a ja. 

Očakávania mojich rodičov 

a ich kompatibilita s mojimi 

očakávaniami. Pochopenie 

života mojich rodičov 

a súrodencov a z toho 

vyplývajúce korigovanie alebo 

upevnenie  správania. 

Fungujúca rodina a prevencia 

voči kriminalite a závislostiam 

 

 

 
Filozofické zovšeobecnenie 

dosiaľ osvojených etických 

zásad 

Súvislosť medzi hodnotami 

a mravnými normami, medzi 

právnymi a mravnými 

normami. Svedomie, rozvíjanie 

morálneho úsudku. Česť, 

pravda, poznanie a kultúra ako 

etická hodnota. Mravné 

aspekty národného 

uvedomenia a demokratického 

občianstva. Význam 

prosociálnych vzorov pre 

výchovu v jednotlivých 

kultúrach. 

 

 
Etika práce , etika 

a ekonomika 

Zamestnanie a povolanie, 

práca a odpočinok. Profesijná 

etika. Etické hodnoty 

súťaživosti a spolupráce. 

Pravidlá „fair play“ 

v ekonomicko-pracovných 

vzťahoch. Etický kódex 

zamestnanca. Prosociálne 

správanie ako vedomé 

vytváranie dobrých vzťahov na 

pracovisku. 

 

 

- pozná a vie 

vysvetliť dôležitosť 

rodiny pre život 

človeka 

- vie vysvetliť jej 

funkcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-vie vysvetliť termín 

hodnota a norma 

a ich vzťah 

- pozná mravné 

aspekty 

demokratického 

občianstva 

a význam 

prosociálnych 

vzorov pre výchovu 

v jednotlivých 

kultúrach 

 

 

 

 

 

 

 

- vie vysvetliť 

pojem profesijná 

etika a jej zásady 

- pozná pojem  

„etický kódex 

zamestnanca“ a vie 

ho vysvetliť a uviesť 

príklady jeho zásad 

-chápe svoje miesto 

v rodine a svoj podiel 

na jej dobrách 

i zlyhávaniach 

- chápe život svojich 

rodičov i súrodencov 

- usiluje sa o pozitívny 

vzťah k starým 

rodičom a širšej rodine 

 

 

 

 

 

 

 

-chápe súvislosti 

medzi normou 

a hodnotou a je 

ochotný dodržiavať 

všeobecne 

akceptovateľné  

mravné normy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-chápe dôležitosť 

profesijnej etiky 

- rozumie hodnotám 

súťaživosti 

a kooperácie na 

pracovisku 

- je pripravený 

vytvárať dobré vzťahy 

na pracovisku 

-je schopný 

konštruktívneho 

dialógu s rodičmi 

a súrodencami 

- pozitívne participuje 

na živote rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-v správaní je 

prítomný hodnotový 

rámec 

- angažuje sa za 

spoločné dobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pri spoločnej práci 

v škole rešpektuje 

pravidlá „fair play“ 

-je schopný 

rešpektovať autoritu 

- k zadaným úlohám 

sa stavia zodpovedne 

- na dodržanie slova 

vynaloží osobnú 

snahu i námahu 
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ROČNÍK : DRUHÝ  

Rozpis učiva predmetu : ETICKÁ VÝCHOVA                
1 hodiny týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dobré vzťahy v rodine  

 

Rodinné 

spoločenstvo a ja. 

  

Očakávania 

mojich rodičov a 

ich kompatibilita s 

mojimi 

očakávaniami. 

 

 Pochopenie života 

mojich rodičov a 

súrodencov a z 

toho vyplývajúce 

korigovanie alebo 

upevnenie 

správania. 

 

 Fungujúca rodina 

a prevencia voči 

kriminalite a 

závislostiam  

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

-dôležitosť rodiny pre život 

človeka 

 - funkcie rodiny  

 

 

Žiak : 

-pochopil svoje miesto v 

rodine a svoj podiel na jej 

dobrách i zlyhávaniach 

- pochopil život svojich 

rodičov a súrodencov  

- pochopil dôležitosť 

usilovania sa o pozitívny 

vzťah k starým rodičom a 

širšej rodine  

 

 

 

- je schopný konštruktívneho 

dialógu s rodičmi a 

súrodencami 

- pozitívne participuje na 

živote rodiny  

 

Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad 

 

Súvislosť medzi 

hodnotami a 

mravnými 

normami, medzi 

právnymi a 

mravnými 

normami. 

 

 

 Svedomie, 

rozvíjanie 

morálneho úsudku.  

 

Česť, pravda, 

poznanie a kultúra 

ako etická 

hodnota.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Súvislosť medzi hodnotami a 

mravnými normami,  

 

Súvislosť  medzi právnymi a 

mravnými normami.  

Svedomie, rozvíjanie 

morálneho úsudku.  

Česť, pravda, poznanie a 

kultúra ako etická hodnota. 

Mravné aspekty národného 

uvedomenia a 

demokratického občianstva. 

 Význam prosociálnych 

vzorov pre výchovu v 

jednotlivých kultúrach.  

 

 

 

Žiak : 

-pochopil  súvislosti medzi 

normou a hodnotou a vie 

dodržiavať všeobecne 

akceptovateľné mravné normy  

 

 

 

 

- v správaní je prítomný 

hodnotový rámec - angažuje 

sa za spoločné dobro  
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Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Počet 

hodín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mravné aspekty 

Národného 

uvedomenia 

a demokratického 

občianstva 

Význam 

prosociálnych 

vzorov pre 

výchovu 

v jednotlivých 

kultúrach 

3 

 

 

 

 

1   

Etika práce, etika a ekonomika 

 

Zamestnanie a 

povolanie, 

 

 práca a 

odpočinok.  

 

Profesijná etika.  

 

Etické hodnoty 

súťaživosti a 

spolupráce.  

 

Pravidlá „fair 

play“ v 

ekonomicko-

pracovných 

vzťahoch.  

 

Etický kódex 

zamestnanca.  

 

Prosociálne 

správanie ako 

vedomé vytváranie 

dobrých vzťahov 

na pracovisku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

- profesijná etika a jej zásady  

 

 

 

 

-  etický kódex zamestnanca 

 

 

 

- zásady etického kódexu 

zamestnanca  

 

Žiak : 

 

 

- pochopil dôležitosť 

profesijnej etiky 

 

 -porozumel hodnotám 

súťaživosti a kooperácie na 

pracovisku 

  

- je pripravený vytvárať dobré 

vzťahy na pracovisku  
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7 Prierezové témy  
 

Prierezové témy reprezentujú v školskom vzdelávacom programe okruhy aktuálnych problémov 

súčasného sveta a sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Tematické okruhy prierezových tém 

sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami. Aby sme čo najvhodnejšie využili túto možnosť, 

nevytvárame  pre prierezové témy samostatné vyučovacie predmety, ale ich implementujeme do 

jednotlivých vyučovacích predmetov.  

 

Prierezové témy: 

  

 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 OSOBNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA 

 OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

 

7.1 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

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. Do obsahu vzdelávania je zaradená z dôvodu globalizácie 

sveta a migrácie príslušníkov rôznych kultúr.  

 

Multikultúrna výchova sprostredkúva poznávanie vlastného kultúrneho zakotvenia 

a porozumenia odlišným kultúram. Rozvíja zmysel pre spravodlivosť, solidaritu, toleranciu, 

vedie k chápaniu a rešpektovaniu neustále sa zvyšujúcich sociokultúrnych rozmanitostí. 

U menšieho etnika rozvíja jeho kultúrne špecifiká a súčasne poznávanie kultúry celej 

spoločnosti, majoritnú väčšinu zoznamujeme so základnými špecifikami ostatných národností 

žijúcich v spoločnom štáte, u oboch skupín pomáha nachádzať styčné body pre vzájomné 

rešpektovanie, spoločné aktivity a spoluprácu.  

 

Multikultúrna prierezová téma sa hlboko dotýka i medziľudských vzťahov v škole, vzťahov 

medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, medzi školou 

a miestnou komunitou. Škola ako prostredie, v ktorom sa stretávajú žiaci z najrôznejšieho 

sociálneho a kultúrneho zázemia, by mala zabezpečiť takú klímu, kde sa budú všetci cítiť 

rovnoprávne, má viesť žiakov k vzájomnej tolerancii, k odstraňovaniu nepriateľstva 

a predsudkov voči „neznámemu, nepoznanému“. 

 

Ciele: 

- 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 

- 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 
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Obsahový štandard zahŕňa:  

- rozvoj interkultúrnych postojov – otvorenosť, zvedavosť, 

- vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch spoločnosti, 

- schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr, 

- schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry a iných kultúr. 

 

 

 

Výkonový štandard zahŕňa: 

- kritické myslenie – žiak dokáže analyzovať a vyberať informácie využívaním 

interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu, 

- kreatívne myslenie – žiak nadobudne schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby 

spájania faktov v procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiadúce 

zovšeobecnenia, predsudky a stereotypy, 

- prosociáne a prospoločenské myslenie – žiak získa schopnosť analyzovať fakty 

a problémy a vyberať si v súvisloti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti 

sebectvu a etnocentrizmu, otvorenosť pri komunikácií s inými a schopnosť poučiť sa zo 

skúseností iných, 

- myslenie orientované na budúcnosť – žiak bude schopný vnímať problémy a hodnotiť 

rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť. 

 

 

Implementácia do ŠkVP 

 

Predmet: Cudzie jazyky 

Začlenenie multikultúrnej výchovy umožní žiakovi, aby sa prispôsobil od najnižšej úrovne 

ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľových krajinách; aby si osvojil znalosti 

o rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti; aby 

akceptoval ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym správaníma hodnotami.  

 

Forma implementácie: 

 

a) poznávacie školské exkurzie 

Sú zamerané na multikulturalitu dnešného sveta, na spoznávanie špecifických rysov jazykov 

a ich rovnocennosť, na schopnosť komunikovať s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych 

skupín, na vytvorenie si otvoreného a ústretového postoja k odlišnostiam, na chápanie významu 

využívania cudzieho jazyka ako nástroja dorozumenia a celoživotného vzdelávania sa.  

Cieľovou skupinou sú  žiaci všetkých ročníkov. 

Termín: máj - jún 

 

b) začlenenie do učebných osnov 

Prierezová téma je v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku zobrazená v lekciách a zameraná 

na rozvoj poznania nových kultúr, rozvoj interkultúrnych postojov, na získavanie vedomostí 

o sociálnych skupinách a procesoch  v spoločnosti, na hodnotenie produktov vlastnej kultúry 

a iných kultúr, na akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality, na rozvoj 

tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.   
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Predmet: Dejepis 

 

Forma implementácie: 

 

a) poznávacie školské exkurzie 

V treťom a štvrtom ročníku v mesiaci máj sa koná exkurzia do koncentračného tábora 

Oswienčim – Brezinka (Poľská republika) zameraná na spoznanie príčin a dôsledkov holocaustu, 

ktorý vychádza z rasizmu, intolerancie, náboženskej neznášanlivosti, predsudkov voči inej 

sexuálnej orientácií a xenofóbii.  

 

Predmet: Občianská náuka 

 

Forma implementácie: 

a) začlenenie do učebných osnov 

 

aa) projekt 

 

V druhom ročníku u témy ľudské práva (oblasť práva) sa realizuje v rozsahu dvoch vyučovacích 

hodín  projekt Jeden svet na školách formou premietania DVD – My kupujeme, kto platí – 

pohľad na život ľudí v Indii. Dôraz sa kladie na rešpektovanie ľudských práv všetkých 

jednotlivcov na Zemi bez ohľadu na vek, vierovyznanie, rasu, pohlavie, národnosť, na 

pochopenie odlišností jednotlivých spôsobov života. 

V školskom roku 2012/2013 u témy ľudské práva sa z projektu Jeden svet na školách premietne 

DVD – My kupujeme, kto platí.  

 

ab) alternatívne vyučovacie metódy 

 

V treťom ročníku sa využijú rôzne alternatívne vyučovacie metódy – diskusia, metóda 

brainstormingu a simulačná metóda, každá v rozsahu jednej vyučovacej hodiny: 

- diskusia na tému Demokracia a moslimský svet sa realizuje v súlade s témou demokracia, 

dôraz sa kladie na toleranciu a pochopenie dejín islamského sveta, 

- metóda brainstormingu na tému Ako sa mi žije v Európe, keď som.....( napr. Číňan, 

Róm, a iné), dôraz sa kladie na empatiu a pochopenie života z pohľadu ľudí rôznych 

krajín, sociálnych vrstiev, 

- simulačná metóda pri téme  kultúra s názvom aktivity Mojím susedom sa stal 

....(príslušník iného štátu) a majú takéto zvyky – rozhovor medzi dvoma kamarátmi, 

dôraz sa kladie na pochopenie zvykov a tradícií inej krajiny a poukázanie na kultúrny 

relativizmus. 

V školskom roku 2012/2013 sa v druhom a treťom ročníku využívajú rôzne alternatívne 

vyučovacie metódy - disk–sia, metóda brainstormingu, simulačná metóda a iné pri témach 

ľudské práva, kultúra kde sa kladie dôraz na toleranciu, pochopenie odlišnosti z iných kultúr, 

prehĺbenie empatie u žiakov a pochopenie zvykov a tradícií inej krajiny.  

 

b) beseda 

 

V prvom ročníku sa realizuje beseda s dobrovoľníkom UNICEF, ktorej hlavným cieľom je 

oboznámenie sa s Dohovorom o právach detí a spoznávaním života detí žijúcimi za hranicami 

SR. 

V školskom roku 2012/2013 sa realizuju besedy podľa ponuky od rôznych organizácií, ktoré sú 

zamerané na rešpektovanie iných kultúr a subkultúr. Vyučujúci OBN zabezpečí pomocou 

materiálov UNICEF stanovený cieľ. 
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V školskom roku 2012/2013  

c) návšteva Etnofilmu Čadca 

V treťom (druhom) ročníku sa žiaci podľa programu Etnofilmu zúčastnia medzinárodného 

filmového festivalu dokumentárnych filmov s tématikou etnológie, sociálnej a kultúrnej 

antropológie (kultúrna a sociálna rôznorodosť ľudského spoločenstva) 

 

7.2 MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 

Média a komunikácia predstavujú veľmi významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov pre 

stále väčší okruh príjemcov. Pre uplatnenie jednotlivca v spoločnosti je potrebné spracovať, 

vyhodnotiť a využiť podnety, ktoré prichádzajú z okolitého sveta, čo si vyžaduje stále väčšiu 

schopnosť spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety prichádzajúce z médií. Média sa stávajú 

dôležitým socializačným faktorom, majú výrazný vplyv na správanie jedinca a spoločnosti, na 

utváranie životného štýlu a na kvalitu života vôbec. Pritom informácie, ktoré sú médiami 

ponúkané, majú rôznorodý charakter, vyznačujú sa svojbytným vzťahom k prírodnej i sociálnej 

realite a sú vytvárané s rôznymi (nepriznanými a teda potencionálne manipulatívnymi) zámermi. 

Správne vyhodnotenie týchto informácií (správ) z hľadiska zámeru ich vzniku (informovať, 

presvedčiť, manipulovať, zabávať) a z hľadiska ich vzťahu k realite (vecná správnosť, logická 

argumentačná skladba, hodnotová platnosť) vyžaduje značnú prípravu.  

 

Cieľom prierezovej témy: 

- umožniť žiakom, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi a súčasne rozvinúť u žiakov – mediálnu kompetenciu 

(zmysluplne, kriticky a selektívne využívať média a ich produkty, čo znamená viesť 

žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, 

zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali média a ich produkty podľa 

toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu) 

- vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe 

prijímaných informácií 

- formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, 

objavovať v nich 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.  

 

Obsahový štandard zahŕňa:  

- rozvoj receptívnych činností (mediálny odkaz, kritické čítanie), 

- interpretáciu vzťahu mediálneho odkazu a reality, 

- schopnosť interpretovať udalosti,  

- schopnosť kriticky hodnotiť fungovanie a vplyv médií v spoločnosti 

- schopnosť pracovať v realizačnom tíme. 

 

Výkonový štandard zahŕňa: 

- samostatné myslenie – žiak si dokáže osvojovať schopnosti a samostatne sa zapojiť do 

mediálnej komunikácie 

- kritické myslenie – žiak dokáže analyzovať a vyberať informácie využívaním 

interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu, 

- kreatívne myslenie – žiak nadobudne schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby 

spájania faktov v procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiadúce 

zovšeobecnenia, predsudky a stereotypy, 

- tímové myslenie – žiak dokáže prispôsobiť vlastnú činnosť potrebám a cieľom tímu, 

- prosociáne a prospoločenské myslenie – žiak získa schopnosť analyzovať fakty 

a problémy a vyberať si v súvisloti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti 
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sebectvu a etnocentrizmu, otvorenosť pri komunikácií s inými a schopnosť poučiť sa zo 

skúseností iných, 

- myslenie orientované na budúcnosť – žiak bude schopný vnímať problémy a hodnotiť 

rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť, 

- získavanie predstavy o role médií v kľúčových spoločenských situáciách 

a v demokratickej spoločnosti vôbec, 

- uvedomiť si možnosti slobodného vyjadrenia vlastných postojov a zodpovednosti za 

spôsob jeho formovania a prezentácie.  

 

 

Implementácia do ŠkVP 

 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 

Forma implementácie: 

a) začlenenie do učebných osnov 

 

V rámci tematického celku: Moderné útvary bežnej komunikácie, prvý ročník (január) žiak 

zaujíma kladný postoj k mediálnym produktom, ktoré poskytujú pozitívne hodnotové orientácie 

pre život človeka a takéto si vyberá pre svoj konzum – napr. spoločenskú a sociálnu reklamu.  

 

V rámci tematického celku: Masmediálna komunikácia, druhý ročník (február) žiak dokáže 

pochopiť význam hodnôt pre človeka a odhaľuje kedy ich média spôsobom zobrazenia 

deformujú. Žiak zaujíma negatívny postoj k mediálnym obsahom, ktoré odporujú etickým 

normám. Prierezová téma sa realizuje formou riadeného rozhovoru, diskusie a analýzou 

spravodajských a publicistických žánrov v tlačených médiách. 

  

b) beseda 

V druhom ročníku v mesiaci február sa realizuje beseda s novinárom, ktorý priblíži problém 

mediálnej etiky a účinky médií na človeka.  

 

  

Predmet: Umenie a kultúra 

 

Forma implementácie: 

 

a) školské relácie 

Žiaci prvého a druhého ročníka si pripravia podklady na vysielanie do školského rozhlasu podľa 

pamätných dní a dní svetovo zameraných na špecifické spoločenské javy.  

 

Predmet: Informatika 

 

Forma implementácie: 

 

a) začlenenie do učebných osnov 

 

V rámci tematického celku: Princípy fungovania IKT – počítač, prvý ročník (november) žiak vie 

určiť charakteristické znaky digitálnych médií v porovnaní s inými médiami, vie určiť výhody 

„nových médií“: integrácia viacerých médií, interaktivita, multimodálnosť, vysoká kapacita, 

flexibilita formy, obsahu, dynamika, Internet, DVD, CD-rom, digitálna TV. 
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V rámci tematického celku: Informačná spoločnosť – riziká informačných technológií, etika 

a právo, prvý ročník (september) žiak dokáže poznať virtuálny svet a jeho úskalia, pozná 

kontrolné mechanizmy proti neetickým obsahom na Internete, pozná prípady porušovania etiky 

v médiách a ich obsahoch, počítačové pirátstvo, ochrana a porušovanie autorských práv na 

Internete.  

 

V rámci tematických celkov: Informačná spoločnosť – riziká informačných technológií, etika 

a právo a Princípy fungovania IKT – softvér, operačný systém, prvý ročník (september, 

december) žiak dokáže pochopiť zábavnú funkciu počítačových hier, realitu počítačových hier 

vo vzťahu ku skutočnosti, hodnoty prezentované v počítačových hrách a násilné obsahy 

počítačových hier a ich účinky.  

 

V rámci tematického celku: Infomrácie okolo nás – textová informácia, prvý ročník (apríl) žiak 

dokáže vytvoriť reklamný plagát.  

 

V rámci tematického celku: Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, 

netiketa, druhý ročník (apríl-jún) žiak dokáže chápať internet ako zdroj získania informácií, 

význam internetu, mobilov a ich služieb pre život mladého človeka, výhody a riziká.  

 

 b) súťaže 

V každom polroku venujeme jednu hodinu prezentácií prác, ktoré poslali žiaci do fotografických 

súťaží Zelený objektív, Fotograf roku, Fotoškola, AMFO, Na brehu priezračnej Kysuce, Žilinský 

kraj, turistický raj.    

 

 

 

7.3 OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY  ROZVOJ 

 

Prierezová téma rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný 

a zodpovedný život. Znamená to nielen akademický rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných 

a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. 

 

Cieľom prierezovej témy je: 

- rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru 

a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život 

a sebavzdelávanie, 

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva 

ostatných, podporovať svojim obsahom prevenciu sociálno-patologických javov 

(šikanovanie, agresivity, užívanie návykových látok), 

- pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, 

- pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

- rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. 

 

Obsahový štandard zahŕňa: 

 

1. modul: Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na profesijný, 

rodinný, manželský a partnerský rámec: 

- osobnosť človeka, 

- obraz seba, identita seba, 

- sebavedomie a sebadôvera, 

- postoje a hodnoty, 

- motivácia a ašpirácie, 
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- temperament a spôsoby reagovania v rôznych situáciách, 

- interpersonálna percepcia a sociálna senzitivita pri poznávaní iných, 

- konfrontovanie získaných poznatkov sebapoznávania a poznávania iných a schopnosť 

urobiť si adekvátnu komparáciu. 

 

2. modul: Komunikácia v rodine, v manželstve, v partnerstve a na pracovisku, spoločenské 

správanie, bontón a etiketa: 

- sociálna komunikácia, druhy, formy, 

- sociálna komunikácia na makroúrovni, mezoúrovni a mikroúrovni v škole, v rodine, vo 

vrstovníckej skupine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku, 

- neverbálna komunikácia, 

- verbálna komunikácia, 

- rozhovor v medziľudských vzťahoch a efektívne vedenie rozhovoru využitím techník 

aktívneho počúvania, 

- verejná prezentácia, 

- spoločenské správanie, spoločenský bontón a etiketa. 

 

3. modul: Efektívne riešenie konfliktov v rodine, v partnerskom, manželskom a pracovnom 

živote: 

- cyklus konfliktov, 

- druhy a typy konfliktov, 

- reakcie na konflikty – agresívne, únikové a asertívne správanie ľudí, 

- komunikačné bariéry v medziľudských vzťahoch a interpersonálnej komunikácii, 

- efektívna komunikácia a komunikačné štýly, 

- špecifické postupy v komunikácii s problémovými ľuďmi, 

- adekvátne vedenie sporov v rodine, vo vrstovníckej skupine, v škole a na pracovisku, 

- rola facilitátora a mediátora pri vyjednávaní a kompromis a asertívne správanie pre 

riešení školských, vrstovníckych, rodinných, partnerských a pracovných konfliktov. 

 

4. modul: Tolerancia v medziľudských vzťahoch v rodine, v partnerstve, v manželstve a na 

pracovisku: 

- tolerancia a intolerancia medzi ľuďmi, národmi a národnosťami, 

- diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, 

- predsudky a stereotypy v našom reagovaní a správaní v medziľudských vzťahoch v škole, 

medzi vrstovníkmi, v rodine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku, 

- pochopenie nebezpečenstva vytvárania a existencie stereotypov, 

- odstraňovanie svojich predsudkov a stereotypov v správaní a v postojoch, 

- akceptácia a tolerancia druhého človeka aj s odlišnými postojmi, názormi, životnými 

hodnotami, vedieť si priznať, že som sa mohol mýliť a že moje stanovisko nemusí byť 

správne, 

- adekvátne dávanie a prijímanie kritiky, 

- prejavovanie pozitívnych citov k iným ľuďom, zvlášť ľuďom na pracovisku, pozitívnych 

hodnotení a ocenení. 

 

5. modul: Prevencia šikanovania, psychického násilia v rodine a v manželstve a psychického 

týrania na pracovisku: 

- agresia, agresivita, násilie, vandalizmus v škole, v rodine, v manželstve, v skupine a na 

pracovisku, 

- druhy a formy agresie, 

- typy agresorov a obetí, 

- príčiny a dôsledky agresie, šikanovania a mobbingu v škole, v rodine, v manželstve, 

v skupine a na pracovisku, 
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- mobbingové stratégie na pracoviskách, 

- reakcie ľudí na agresiu, 

- rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných vo výchovnej, partnerskej a personálnej 

práci, 

- možnosti prevencie a odstraňovania agresie, šikanovania a psychického týrania 

v rodinách, v školách, v manželstvách a na pracoviskách. 

 

 

Výkonový štandard zahŕňa: 
- program Osobnostný a sociálny rozvoj pomôže rozvíjať všeobecný ľudský potenciál a 

základné životné zručnosti žiakov na poli emočnej inteligencie, 

- žiak získa vedomosť prostredníctvom interaktívnych, kresebných a projektívnych techník 

ako formovať a rozvíjať sociálno-emočné, kognitívne a behaviorálne zručností s dôrazom 

na formovanie sebaidentity, sebauvedomenia, zdravého sebahodnotenia a sebadôvery, 

- žiak by mal získať komunikačné a kooperatívne zručností, ktoré sú nevyhnutné pre dobré 

medziľudské vzťahy, 

- žiak by mal vedieť rozoznať mýty a predsudky týkajúce sa celospoločenskej klímy. 

 

Forma implementácie: 

 

a) kurz so psychológom 

V prvom ročníku sa v spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva 

a prevencie v Čadci zrealizuje kurz s odborníkom – psychológom, na čo sa v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu vyčlenia dva dni. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali 

prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusii, hier a iných 

interaktívnych metód. Predpokladaný termín kurzu je september 2010. 

 

 

 

7.4 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

Pri realizácii environmentálnej výchovy sa opierame o Národnú stratégiu pre globálne 

vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 a Akčný plán pre plnenie úloh vyplývajúcich z tejto 

stratégie na rok 2012.  

 

Profil absolventa z pohľadu priorít environmentálnej výchovy: 

U absolventa je v rovnováhe environmentálne vzdelanie a environmentálna výchova. 

 

V oblasti postojov a hodnôt žiak nadobudne schopnosť: 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia, 

- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 

- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
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Implementácia do ŠkVP 

 

Forma implementácie: 

a) formou projektového vyučovania v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi – jednodňový 

projekt: 22.04. Deň Zeme 

b) začlenenie do učebných osnov ako súčasť viacerých predmetov – obohatenie osnov 

jednotlivých predmetov o prvky z PT EnvV 

c) exkurzie 

d) PLÁN PRÁCE V OBLASTI environmentálnej výchovy 

 

 

a) Projektové vyučovanie v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi – jednodňový projekt: 

22.04. Deň Zeme 

 

 

Ciele:  
- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej 

a medzinárodnej úrovni, 

- chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na 

základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 

- pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť 

vo vzťahu k prostrediu, 

- poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu 

v rôznych oblastiach sveta, 

- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa 

a výrobcu, 

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia 

a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory 

a stanoviská, 

- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 

informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

 

  

Forma: prehliadka žiackých prác v PowerPointe s tematikou EnvV 

Metóda: projektové vyučovanie 

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny 

Ročník: tretí, štvrtý 

 

Forma: workshop – tvorba Ekoplagátov 

Metóda: výtvarná dielňa 

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny 

Ročník: prvý, druhý, tretí, štvrtý 

 

Forma: expedícia zameraná na mapovanie čistoty prideleného úseku životného prostredia, 

následná analýza zisteného stavu a odstránenie možného dopadu 

Metóda: dôraz na praktické činy v prospech životného prostredia 

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny 

Ročník: prvý – štvrtý 

 

Výstup: Cieľavedomý plán na znižovanie ekologickej stopy školy. 
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b) Začlenenie do učebných osnov ako súčasť viacerých predmetov – obohatenie osnov 

    jednotlivých predmetov o prvky z PT EnvV  

 

 

c) exkurzie (využívanie prvkov zážitkovej pedagogiky)  

 

V prvom ročníku v mesiaci október sa žiaci môžu zúčastniť exkurzie Punkevná jaskyňa – 

Macocha, Brno, ktorých cieľom je podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného 

prostredia prostredníctvom praktickej výučby. 

 

V druhom ročníku v mesiaci apríl sa žiaci môžu zúčastniť exkurzi Flóra Olomouc, ktorej cieľom 

je podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby.   

 

 

 

d) PLÁN PRÁCE V OBLASTI environmentálnej výchovy 

Je vypracovaný Plán práce v oblasti environmentálnej výchovy, ktorého obsahom sú úlohy 

a aktivity na realizáciu úloh environmentálnej výchovy. 

 

 

Predmet: Cudzie jazyky 

Prierezová téma vedie jednotlivca k pochopeniu komplexnosti a zložitosti vzťahov a životného 

prostredia. Umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi 

človekom a prostredím.    

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

Prierezovej téme sa v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku venuje jedna vyučovacia hodina, 

obsahový a výkonový štandard si vyučujúci zvolí sám v závislosti od cieľa vyučovacej hodiny 

a potrieb žiakov. Konkretizácia prierezovej témy prebieha v lekciách, kde si žiaci posilňujú pocit 

zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, schopnosť vnímať a citlivo 

pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, podporovať aktívny prístup k tvorbe 

a ochrane životného prostredia.   

 

Predmet: Biológia 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku: Životné prostredie a organizmy, prvý ročník (I. polrok) žiak vie 

z obsahu EnvV: Zachovanie biodiverzity – rozmanitosti života na našej planéte, Skleníkový 

efekt chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na 

základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi. 

 

 

V rámci tematického celku: Životné prejavy organizmov, druhý ročník (I. polrok) žiak vie 

z obsahu EnvV: Spotreba energie pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami 

a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.  
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V rámci tematického celku: Genetika človeka, druhý ročník (II. polrok) žiak vie z obsahu EnvV: 

Populačná explózia poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom 

k prostrediu v rôznych oblastiach sveta. 

 

V školskom roku 2012/2013 

V treťom ročníku – Zdravý životný štýl: charakterizovať vplyv kvality životného prostredia na 

zdravie človeka, poznať pohybové aktivity ako jeden z predpokladov zdravia človeka.  

Predmet: Chémia 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku: Protolytické reakcie, prvý ročník (II. polrok) žiak vie z obsahu: 

Kyseliny a zásady – kyslé dažde a ich dopad na životné prostredie, vplyv silných kyselín a zásad 

na ľudský organizmus, praktický význam neutralizácie pri poskytovaní prvej pomoci hodnotiť 

objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, 

racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská.  

 

V rámci tematického celku: prvky s, p, d, druhý ročník (I. polrok) žiak vie z obsahu: 

Charakterizovať niektoré s, p, d prvky z hľadiska ich vplyvu na ľudský organizmus, posilňovať 

pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a vo vzťahu k zdravému životnému štýlu.  

 

V školskom roku 2012/2013 

V rámci tematického celku: Sacharidy, tretí ročník žiak vie z obsahu: Význam sacharidov pre 

výživu človeka, negatívny účinok nadmerného príjmu sacharidov pre človeka.  

 

Predmet: Fyzika 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku: Elektrina, prvý ročník (máj) žiak vie z obsahu Žiarovka – spotreba, 

účinnosť, vzťah k životnému prostrediu zaviesť nové návyky energetickej „úspory“ 

a efektívnosti. 

 

V rámci tematického celku: Energia okolo nás, druhý ročník (október - február) žiak vie 

z obsahu Energia – poznanie, spotreba, účinnosť, vzťah k životnému prostrediu získať poznatky, 

ktoré ovplyvnia výber energie a zaviesť nové návyky energetickej „úspory“ a efektívnosti. 

 

 

 

Predmet: Geografia 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku: Atmosféra, prvý ročník (I. polrok) žiak vie získať poznatky 

a dôsledky na prírodu o globálnom otepľovaní, znečistení ovzdušia, skleníkovom efekte. 

 

V rámci tematického celku: Hydrosféra, prvý ročník (I. polrok) žiak vie získať poznatky 

o znečisťovaní svetového oceánu, význam riek, zdroje pitnej vody a ochrane vodných zdrojov. 
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V rámci tematického celku: Pedosféra, Biosféra, prvý ročník (II. polrok) žiak vie získať 

poznatky o erózií pôd, svetových pralesov, ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov, poznať 

dôsledky ekonomických aktivít človeka na prírodu. 

 

 

Predmet: Informatika 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku: Informácia okolo nás – textová informácia, prvý ročník (apríl) žiak 

vie aplikovať svoje poznatky o environmentálnej výchove v podobe plagátu na environmentálnu 

tému. 

 

 

Predmet: Matematika 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematických celkov: Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy a Geometria a meranie, druhý 

ročník (november, máj) žiak si pri riešení úloh s environmentálnou témou posilňuje pocit 

zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, prehlbuje, rozvíja a upevňuje hodnotový 

systém v prospech konania k životnému prostrediu. 

 

 

 

7.5 OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 

Charakteristika prierezovej témy 

 

Prierezová téma sa na našej škole realizuje prostredníctvom organizačných foriem vyučovania- 

účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia, rozvíja u žiakov vedomosti a zručnosti, 

integruje postoje, zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri 

pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočnosti 

ohrozujúcich človeka. 

 

Cieľom prierezovej témy je: 

 

- preveriť pripravenosť žiakov z komplexného záchranného systému CO odpovedajúceho 

požiadavkám školy, 

- precvičiť teoretické a praktické vedomosti a zručnosti pri vyhlásení požiarneho poplachu, 

evakuácii školy a poskytovaní prvej pomoci,  

- zdokonaliť teoretické a praktické vedomosti a zručnosti s prostriedkami IPCHOJ, precvičiť --     

poskytovanie prvej pomoci v zamorenom území a ošetrovanie rôznych druhov poranení,   

- otestovať teoretické a praktické vedomosti z topografie pohybom a pobytom v prírode. 

 

Obsah učelových cvičení sa realizuje v týchto tematických celkoch: 

1.- civilná ochrana 

2. - zdravotná príprava 

3. - pohyb a pobyt v prírode 
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1.1  Obsahový štandard civilnej ochrany zahŕňa: 

     -  osvojiť si teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri vyhlásení poplachu, evakuácii 

        školy, poznať varovné signály a činnosť pri nich, ako i miesto vydaja prostriedkov IPCHOJ, 

     -  osvojiť si poznatky o jadrových, chemických a biologických zbraniach, poznať ich účinky 

        na organizmus, a vedieť sa chrániť proti ich účinkom, 

     -  používať ochrannú masku , prostriedky individuálnej ochrany,  improvizované prostriedky ,  

        ich ošetrovanie  a skladovanie, 

     -  poznať identifikáciu zápalných látok a prostriedkov, vedieť spôsoby ich hasenia a postupy 

        pri záchranných a likvidačných prácach. 

      

1.2  Výkonový štandard civilnej ochrany  zahŕňa: 

   

     -  poznať signály pri vyhlásení poplachu, činnosť pri evakuácii 

     -  vedieť miesto pre výdaj prostriedkov PIO 

     -  objasniť pojmy civilnej ochrany  evakuácia a ukrytie 

     -  vie sa chrániť pred účinkami ZHN 

     -  ovládať skompletizovanie masky a jej nasadenie 

     -  vykonať čiastočnú špeciálnu očistu masky a jej uskladnenie 

     -   poznať technické prostriedky požiarnej ochrany v škole 

     -   ovládať spôsoby hasenia požiarov, vedieť použiť  hasiací prístroj 

     -  vedieť sa chrániť proti biologickým a otravným látkam 

     -  ovládať  postup pri záchranných a likvidačných prácach 

 

2. 1.  Obsahový štandard zdravotnej prípravy zahŕňa: 

        -  nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti o zásadách prvej pomoci, druhoch 

           a použití zdravotníckeho materiálu a najnovších poznatkov z oblasti zdravovedy, 

        -  naučiť sa poskytnúť prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie a život človeka, ako sú 

           poruchy dýchania,  bezvedomie ,masáž srdca, epileptické stavy, otravy alkoholom 

           hubami, a bojovými otravnými látkami. 

        -  zdokonaliť praktické zručnosti pri poruchách pohybovej sústavy, krvácaní a šoku, ovládať 

           základnú obväzovú techniku, znehybňovanie končatín, použitie tlakového obväzu pri 

           tepnovom krvácaní a poranení hlavy, 

       -  ovládať zásady transportu na nosidlách, vedieť správnu polohu zranenej osoby pri 

          poranení hrudníka, brucha, chrbtice,  bezvedomí a šoku. 

 

 2.2. Výkonový štandard zdravotnej prípravy zahŕňa: 

        -  popísať  všeobecné zásady prvej pomoci, 

        -  ovládať  poskytovanie umelého  dýchania, 

        -  predviesť  nepriamu masáž srdca, 

        -  vedieť  zastaviť rôzne druhy krvácania, 

        -  precvičiť  základnú obväzovú techniku, 

        -  použiť trojrohú šatku, 

        -  umiestniť poraneného do správnej polohy, 

        -  opísať poruchy pohybovej sústavy, 

        -  použiť trojrohu šatku na ošetrenie hlavy, 

        -  vykonať správne znehybnenie končatiny Kramerovou dlahou, 

        -  popísať postup pri podozrení pri šoku, 

        -  ukázať správnu polohu osoby pri poranení chrbtice a pánvy. 
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3.1.  Obsahový štandard pohybu a pobytu v prírode zahŕňa: 

        -  preveriť teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z topografie , otestovať fyzickú 

           a psychickú odolnosť  žiakov pri plnení úloh v teréne  mimo školy, 

        - prakticky precvičiť nadobudnuté vedomosti  a zručnosti s mapou a buzolou pri určovaní 

          pochodových uhlov, meraní a  odhadovaní vzdialenosti objektov, určovaní vlastného 

          stanovišťa, nadmorskej výšky a zhotovovanie topografických náčrtkov a pochodovej osi, 

        - vedieť plniť komplex činnosti spojených so súborom poznatkov o orientácií  človeka               

          v prírode, o zásadách bezpečného pobytu a činnostiach zameraných na jej ochranu.       

3.2. Výkonový štandard pohybu a pobytu v prírode zahŕňa: 

         - vedieť zorientovať mapu podľa buzoly, 

         - ovládať základné topografické značky, 

         - určiť  vlastné stanovište na mape, 

         -  vysvetliť  šírkovu metódu odhadu vzdialenosti, 

         -  precvičiť meranie azimutov v teréne, 

         - určiť vlastné stanovište na mape, 

         - nakresliť pochodovú os podľa mapy, 

         - zistiť nadmorskú výšku vyznačeného stanovišťa, 

         - odmerať vzdialenosť dvoch  bodov na mape, 

         - zhotoviť topografický náčrtok podľa mapy, 

         - vysvetliť viditeľnosť objektov podľa vrstevnic na mape, 

                

       Realizácia účelových cvičení sa uskutočňuje na našej škole v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom 

čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka.  

 

Implementácia do ŠkVP 

 

Forma implementácie: 

 

účelové cvičenia 

 

Obsah kurzu  na ochranu života a zdravia sa realizuje v tematických celkoch: 

1. - teoretická príprava 

2. - civilná  ochrana 

3. - zdravotná príprava 

4. - pohyb a pobyt v prírode 

5. - technické činnosti a športy 

1. 1. Obsahový štandard  teoretickej prípravy zahŕňa: 

        -  objasniť právne normy,  upravujúce povinnosti prípravy na ochranu ich života a zdravia, 

        -  vymenovať orgány a organizácie podieľajúce sa na brannej, ekologickej a humanitárnej     

           výchove,  

        -  medzinárodné dohody a organizácie humanitárneho zamerania, 

        -  interpretovať  úlohy a organizácie civilnej ochrany SR, 

        -  sprostredkovať najnovšie poznatky zo zdravovedy. 

 

1.2. Výkonový štandard teoretickej prípravy zahŕňa: 

        - poznať právne normy a povinnosti, 

        - vymenovať orgány a organizácie podieľajúce sa na brannej výchove žiakov, 

        - poznať medzinárodné  dohody humanitárneho zamerania, 

        - interpretovať najnovšie poznatky zo zdravovedy. 
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2.1 Obsahový štandard civilnej ochrany zahŕňa: 

        - objasniť pojmy civilnej ochrany ukrytie a evakuácia,. 

        - uviesť, akým spôsobom sa žiaci dozvedia o evakuácii, 

        - popísať  nevyhnutné opatrenia pri úniku nebezpečných látok, 

        - vymenovať varovné signály všeobecné ohrozenie a vzdušný poplach,. 

          - popisať zápalné bojové prostriedky, 

          - ako  postupovať pri hasení požiarov týmito prostriedkami, 

          - ovládať požiarne poplachové smernice a aký majú obsah na vašej škole,. 

          - improvizované hasiace prostriedky a uviesť príklady ručných hasiacich prístrojov,. 

          - vymenovať druhy zbraní hromadného ničenia., 

          - rozdeliť druhy jadrových zbraní a ako sa určuje ich kaliber, 

          - ako sa chrániť pred účinkami prenikavej radiácie a svetelným žiarením, 

          - ako rozdeliť otravné látky podľa škodlivých účinkov, 

          - ako sa chrániť pred účinkami otravných látok. 

 

2.2  Výkonový štandard civilnej ochrany zahŕňa: 

          - ovládať pojmy ukrytia a evakuácie, 

          - poznať spôsob vyhlásenia evakuácie na škole, 

          - precvičiť nasadzovanie ochranných prostriedkov, 

          - vymenovať varovné signály pri vzdušnom poplachu, 

          - popísať  druhy zápalných prostriedkov, 

          - ovládať postup pri likvidácii požiaru, 

          - rozviesť obsah poplachových smerníc, 

          - uviesť príklad improvizovaných hasiacich prostriedkov, 

          - poznať všetky druhy zbraní hromadného ničenia, 

          - vie popísať účinky jadrových zbraní, 

          - ovládať spôsoby ochrany pred radiáciou a svetelným žiarením 

          - vymenovať aspoň tri otravné latky, 

          - poznať prostriedky IPCHOJ na ochranu proti otravným látkam. 

 

3.1. Obsahový štandard zdravotnej prípravy zahŕňa: 

          -  uviesť rozdelenie prvej pomoci  a  zásady  dodržiavania pri poskytovaní ,  

     -  popísať,  organizovanie poskytnutie prvej pomoci pri poranení viacerých osôb., 

          -  ako poskytnúť prvú pomoc osobám v bezvedomí, ktoré dostatočne dýchajú, 

          -  ukázať, ako ukladáme postihnutého do stabilizovanej polohy, 

          -  nacvičiť umelé dýchanie a nepriamu masáž srdca na modeli , 

     -  ako najrýchlejšie zastaviť krvácanie z veľkých tepien, 

     -  popísať príznaky vnútorného krvácania, 

     -  popísať hlavné príčiny šoku, 

     -  vykonať autotransfúziu zraneného, 

          -  popísať postup pri ošetrení podvrtnutia., 

          -  ako poskytnúť prvú pomoc pri otvorených zlomeninách, 

          -  vykonať správne znehybnenie končatiny pomocou Kramerovej dlah,. 

          -  vysvetliť správne znehybnenie hornej končatiny veľkým závesom trojrohej  šatky, 

          -  opísať zásady transportu zranených na nosidlách, 
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          - predviesť správnu polohu transportu pri poranení hrudníka a brucha. 

 

3.2. Výkonový štandard zdravotnej prípravy zahŕňa: 

          -  vymenovať zásady prvej pomoci, 

          -  poznať poradie naliehavosti ošetrovania osôb, 

          -  popísať postup pri ošetrovaní v bezvedomí, 

          -  uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, 

          -  vykonať umelé dýchanie a nepriamu masáž srdca, 

          -  vedieť použiť pri tepnovom krvácaní elastický obväz, 

          -  ovládať hlavné príčiny vzniku šoku, 

          -  predviesť autotransfúziu na figuríne, 

          -  precvičiť obväzovú techniku dolných končatín, 

          -  poznať zásady pri ošetrovaní otvorených zlomenín, 

          -  použiť Kramerovú dlahu pri znehybnení dolných končatín, 

          -  precvičiť záves trojrohej šatky pri ošetrení hornej končatiny, 

          -  ukázať polohy transportu pri poranení hrudníka a brucha. 

 

4.1. Obsahový štandard pohybu a pobytu v prírode zahŕňa: 

          -  zorientovať sa v teréne podľa prírodných úkazov, 

          -  precvičiť prácu s mapou a buzolou, 

          -  odmerať azimuty na mape a v teréne, 

          -  odmerať nadmorskú výšku, 

          -  vybudovať improvizovaný prístreškov v prírode, 

          -  stavaním stanov v prírode, 

          -  ako rešpektovať podmienky  pri výbere miesta  pre stanový tábor, 

          -  opísať podmienky pre budovanie ohnísk v prírode, 

          -  zhotovovať náčrtky podľa mapy na pochod. 

              

4.2. Výkonový štandard pohybu a pohybu v prírode zahŕňa: 

         -  popísať možnosti orientácie v prírode, 

         -  ovládať prácu s mapou a buzolou, 

         -  vedieť odmerať azimut v teréne, 

         -  naučiť sa čítať mapu, 

         -  vie zhotoviť jednoduchý prístrešok, 

         -  poznať podmienky pre budovanie tábora a ohniska, 

         -  zhotoviť pochodovú os podľa mapy. 

 

  5.1. Obsahový štandard technických činnosti a športov zahŕňa: 

         -  prezentovať bezpečnostné pravidla a organizáciu streľby, 

         -  popísať konštrukcie a obsluhy vzduchovej pušky, 

         -  vysvetliť základy streľby zo vzduchovky, 

         -  objasniť právne normy sebeobrany, 

         -  nacvičiť  základnú  pádovú techniku , pády vpred, vzad, bokom, 

         -  ukázať obranu proti chvatom, kopom, úderom. 

 

5.2. Výkonový štandard technických činnosti a športov zahŕňa: 

        -  poznať bezpečnostné pravidlá na strelnici, 
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        -  ovládať obsluhu vzduchovej pušky, 

        -  zvládnuť praktickú činnosť streľby, 

        -  interpretovať právne normy pri použití sebeobrany, 

        -  naučiť sa základnú techniku sebeobrany. 

 

Realizácia kurzu sa uskutočňuje v treťom ročníku v trvaní 3 dní po 6 hodín výcviku. 

 

Implementácia do ŠkVP 

 

 

Forma implementácie: 

 

Kurz na ochranu života a zdravia 

 

 

7.6  TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

Rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie 

a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať samých seba a svoje schopnosti, spolupracovať 

v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je 

súčasťou viacerých predmetov. 

 

Cieľom prierezovej témy je:  

- aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím 

- aby vedeli vypracovať harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, 

spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, 

utvoriť hypotézu overiť ju a pod. 

- naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných 

a komunikačných technológií  

 

 Prínos prierezovej oblasti k rozvoju osobnosti žiaka 

 

Výkonový štandard 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností: žiak sa učí: 

- vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 

- zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznať ich funkciu, formálnu úpravu 

a vedieť ich aplikovať, 

- vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe, 

- pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT, 

- identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 

- navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 

- získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich,  

- na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 

- na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 

- kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 

- prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 

- poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného 

postoja, 

- využívať rôzne typy prezentácií, 

- aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu, 
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- proaktívne riadiť (plánovať, organizovať, riadiť, viesť a poverovať, prezentáciou 

predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti), 

- chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

 

 

Implementácia do ŠkVP 

 

Predmet: Cudzie jazyky 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, 

používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať samých seba a svoje schopnosti, 

spolupracovať v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu v skupine.  

 

Žiaci v priebehu štúdia pravidelne pripravujú a prezentujú svoje projekty na rôzne témy. 

Výstupy: prednášky, kvízy, diskusie, riešenie modelových situácií a iné.  

 

Forma implementácie: 

 

a) začlenenie do učebných osnov 

Konkretizácia prierezovej témy prebieha v lekciách, kde žiaci realizujú formou ústnej 

prezentácie, písomnou formou komunikačný kontext, učia sa zhromažďovať, triediť a selektovať 

informácie, spoznávajú základy jednoduchej argumentácie a vedia ich použiť na obhájenie 

vlastného názoru, získavať rôzne typy informácii a formulovať jednoduché závery. 

 

Predmet: Biológia 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku: Špecializácia rastlín a živočíchov, prvý ročník (II. polrok), Sociálne 

patológie a rizikové správanie, tretí ročník (II. polrok) žiak prezentuje svoju prácu písomne aj 

verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.  

 

V rámci tematického celku: Dedičnosť a premenlivosť, druhý ročník (II. polrok), Fylogenéza 

orgánov a sústav orgánov a ich funkcie, seminár z biológie (II. polrok) žiak prezentuje svoju 

prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.  

 

 

Predmet: Chémia 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku: Prvky p, druhý ročník (I. polrok) žiak prezentuje svoju prácu na 

tému: Voda, vzduch – znečisťovanie vzduchu vypúšťaním chemikálií do atmosféry (CO, CO2, 

SO2, oxidy N, freóny); význam vody pre obyvateľstvo, pitná voda, zdroje, problémy 

s nedostatkom pitnej vody a jej znečisťovaním, zdroje znečistenia.  

 

V školskom roku 2012/2013 

V rámci tématického celku: Vitamíny, tretí ročník žiak prezentuje hlavné zdroje vitamínov, 

vplyv úpravy a spôsobu uchovávania potravín na účinok vitamínov, možné dôsledky vystaveniu 

organizmu hypervitaminóze a hypovitaminóze.  
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Predmet: Fyzika 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku: Energia okolo nás, druhý ročník (október - november) žiak získava 

rôzne typy informácií, zhromažďuje ich, triedi a selektuje ich, formuluje jednoduchý záver, 

využíva nástroje IKT a využíva rôzne typy prezentácií.  

 

 

 Predmet: Informatika 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku: Informácie okolo nás – prezentácia informácií, prvý ročník (október) 

žiak prezentuje práce na tému: protidrogová tematika a hardvér počítača. Získava rôzne typy 

informácií k danej téme, zhromažďuje ich, triedi a prezentuje. 

 

V rámci tematického celku: Informácie okolo nás – číselná informácia, druhý ročník (október) 

žiak prezentuje práce (tabuľky, grafy) podľa vzoru.  

 

V rámci tematického celku: Komunikácia prostredníctvom IKT – internet, služby internetu, 

netiketa žiak získavá rôzne typy informácií, zhromažďuje ich, triedi a prezentuje na tému 

Internet, služby internetu.  

 

 

b) zapojenie sa do súťaží 

 

Žiaci druhého a štvrtého ročníka sa v januári zapoja do súťaže Dobré správy samosprávy – 

stredoškolská súťaž pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja o najlepšiu power-pointovú prezentáciu na rôzne témy o ŽSK. 

 

c) zapojenie sa do projektov 

 

Počas školského roka sa žiaci budú zapájať do aktuálne vyhlásených projektov. 

 

 

 

Predmet: Matematika 

 

Forma implementácie: 

 

 a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku: Stereometria, prvý ročník (máj) žiak prezentuje vypracované 

pracovné listy o telesách na tému: Geometria v meste (aké telesá sa nájdu v meste?), vhodným 

spôsobom získava informácie, využíva IKT. 

 

V rámci tematického celku: Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, druhý ročník (október, apríl) 

žiak prezentuje práce na témy: Výhodnosť finančných produktov v našom meste a Obraz 

matematických funkcií. Vhodným spôsobom získava informácie, zhromažďuje, triedi 

a prezentuje. 
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V rámci tematického celku: Geometria a meranie, tretí ročník (december) žiak prezentuje 

vypracovaný projekt na tému: Obraz zhodných zobrazení. Vhodným spôsobom prezentuje svoju 

prácu. 

 

V rámci tematického celku: Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, tretí ročník (január) 

žiak prezentuje prácu na tému: Štatistický prieskum podľa výberu. Vhodným spôsobom získava 

informácie, zhromažďuje, triedi a prezentuje.  

 

 

 

 

Predmet: Občianska náuka 

 

Forma implementácie: 

 

a) začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku Občan a štát pri témr ľudské práva  – prostredníctvom referátov na 

témy súvisiacich s problematikou porušovania ľudských práv vo svete a na Slovensku v druhom 

ročníku, v I. polroku. 

V rámci tematického celku Občan a štát pri téme Politické strany – prostredníctvom prezentácie 

zameranej na predstavenie programu študentskej strany, v druhom.ročníku, v I. polroku. 

 

b) súťaže 

Medzinárodná súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov „Spotreba pre život“ (tvorba časopisu), 

určená najmä pre tretí ročník, oblasť práva pri téme Práva spotrebiteľov 

Prečo som na svete rád/rada (výtvarná súťaž), oblasť psychológie pri téme Praktické využitie 

psychologických poznatkov.  

V školskom roku 2012/2013 sa neabsolvuje.  

 

V rámci tématického celku Človek a jedinec pri téme Zdravie a stres v II. polroku, v druhom 

ročníku, žiak vie zaujať kritický postoj ku škodlivosti drog a prezentuje svoje názory v triede 

a zostaví podklady na nástenku. 

 

V rámci tématického celku Občan a právo v I. polroku druhého a tretieho ročníka žiaci vytvoria 

časopis na spotrebiteľskú problematiku.  

 

 

Predmet: Dejepis 

 

Prierezová téma sa realizuje priamou prácou žiakov – formou seminárnych prác, projektov 

a prezentácií, ako aj zapojením sa do cyklických projektov.  

 

Forma implementácie: 

 

a. začlenenie do učebných osnov 

V rámci tematického celku Vývoj po 2. sv. vojne: tretí ročník (jún) – monster procesy v 50. 

rokoch v ČS, tvorba a prezentácia power-pointových prác na danú tému. 
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V rámci tematického celku Vývoj po 2. sv. vojne: tretí  ročník (jún) – Studená vojna, tvorba 

a prezentácia power-pointových prác na danú tému. 

 

b) zapojenie sa do projektov  

Cyklické projekty – súťaž Mladý Slovák  

  

 

7.7  REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

 

Prierezová téma úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu 

sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom 

Slovenskej republiky.  

Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu tradičnej 

kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: Dohovor o ochrane 

nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych 

prejavov, odporúčame uvedenú prierezovú tému nenásilnou formou začleniť vo vyučovaní do 

viacerých predmetov, prostredníctvom ich obsahov ale aj formou projektov, exkurzií a pod. 

Vhodnými sa javia najmä predmety výtvarná, hudobná, literárna a etická výchova, pracovné 

vyučovanie ale aj dejepis, prírodoveda, vlastiveda a geografia. V rámci školskéhoh 

vzdelávacieho programu môže byť obsah prierezovej témy zaradený do voliteľných vyučovacích 

predmetov, ako napr. regionálna výchova, regionálny dejepis, geografia,.... 

 

Cieľom prierezovej témy je:  

- vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, 

prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich 

predkov 

 

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu 

a kultúru vlastnje obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj 

rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi 

v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy 

a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasť vo všetkých 

smeroch napr. ekonomika; jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – 

objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanieprírodných krás a zaujímavosti Slovenska; 

povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska 

formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom 

okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného 

prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi 

(starými rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. 

Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.  

 Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patrotizmu 

a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú 

vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie danosti regiónu, 

návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – spoznávanie tradičných ľudových remesiel, 

ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), spoznávanie 

staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť vo výtvarnom zobrazení; tvorba zbierky 

ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba – spevník 

regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básni, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný, 

pohybový, výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: ľudových, 

autorských, povestí a pod. – skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú kultúru 

a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.  
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Význam na kultivácií osobnosti žiaka má zaradenie prierezovej témy do estetickej výchovy a pri 

rozvíjaní talentu žiaka vo všetkých druhoch umenia vo voľnočasových aktivitách, ako napr. 

v základných umeleckých školách (vo všetkých jej odboroch), v centrách voľného času, tiež 

v základaní speváckych či tanečných súborov, divadielok a pod. 

 

Týmito aktovitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie 

citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich 

predkov.   

 

Pod regionálnou kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných a nehmotných) ľudskej 

činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región. Regionálna kultúra zahŕňa v sebe 

lokálne a regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v každodennom 

živote, pri sviatkoch a slávnostiach. Nadväzuje na regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za 

dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj identity obce alebo regiónu. 

 

1. tematický celok: Môj rodný kraj 

 Témy: 

- moja rodina, 

- škola, okolie školy, 

- obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť), 

- rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta, 

- tradičné regionálne zvyky, obyčaje, 

- kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta, 

- regionálne múzea, prírodovedné múzea, galérie, skanzeny, 

- významné osobnosti regiónu, 

- prírodné krásy regiónu, 

- náučné chodníky v regióne, 

- chránené rastliny a živočíchy na území regiónu, 

- minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu,  

- tradičné produkty a zamestnania v regióne,  

- umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu, 

- miestne a regionálne jazyky, 

 

 

 

2. tematický celok: Objavujeme Slovensko 

 Témy: 

- spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov 

Slovenska v oblasti ľudových tradícií, 

- spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národnosti žijúcich na Slovensku, 

- výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, architektúra), 

- flóra a fauna na Slovenskuô 

- chránené územia na Slovensku, 

- ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké remeslá 

z regiónov Slovenska, 

- geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i., 

- významné osobmosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska. 

 

 

3. tematický celok: Tradičná ľudová kultúra 
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Tradičnú ľudovú kultúru vnímame ako formy kultúrneho prejavu podporujúcu zachovanie 

kultúrnej identity. Kultúrnu identitu chápeme ako súhrn postojov, návykov, tradícií, hodnôt, 

interpretácií a sebainterpretácií, spôsobov myslenia, cítenia a konania (vzorcov správania), ktoré 

charakterizujú organizovanú skupinu ľudí, jej kolektívnym, spoločným výtvorom. 

 

Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, 

vytvorených v tradičných spoločnostiach. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym 

podaním, napodobňovaním a v podstate menšej miere písomnou formou. 

 

Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikla postupne s modernizáciou 

spoločnosti, jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity, zdrojom historického 

vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávanie kultúrnej rozmanitosti nástrojom tolerancie, 

občianskej súdržnosti a porozumenia medzi národmi. Je súčasťou materiálneho a duchovného 

bohatstva Slovenskej republiky. Uchováva sa ako prejav lokálneho, regionálneho alebo 

kultúrneho dedičstva Slovenska. 

 

 Témy: 

 a) Tradičná hmotná kultúra: 

 - ľudové staviteľstvo, 

 - domácke a tradičné remeselné výrobky, 

 - tradičné remeslá (ich história), 

 - produkcia potravín a strava, 

 - odev (kroje na dedine), 

 - výtvarné umenie a i., 

 

 b) Tradičná nehmotná kultúra: 

 - ústné tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia), 

 - interpretačné umenie (ľudové hudba, piesne, tance, hry), 

 - spoločenské praktiky, zvyky, 

 - rituály a slávnostné udalosti, 

 - tradície spojené s náboženskými sviatkami (napr. vianočné, veľkosnočné a i.), 

 - zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom, 

 - folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, 

   tanečné a hudobné). 

 

 

Implementácia do ŠkVP 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Forma implementácie: 

A) začlenenie do učebných osnov 

Realizuje sa v mesiaci január štvrtý ročník – R. Jašík. 

 

 


