
Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce  

Vzdelávacia 

oblasť 
Jazyk a komunikácia 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník/časový 

rozsah výučby - 

týždenne 

1. roč 2. roč 3. roč  4. roč 5. roč 6. roč 7. roč 8. roč  9. roč  10.roč  

3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 

Stupeň 

vzdelania 
ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací 

jazyk  
slovenský 

 

Charakteristika predmetu 

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov  

so streným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových.  

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

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

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa.  

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

výchova, písanie a sloh.  

Čítanie a literárna výchova  

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

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

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

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

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

mentálnej kapacite, nebudú postupovať očakávaným tempom. V takých prípadoch učiteľ  

hľadá iný spôsob práce so žiakom, pričom však dosahovanie iných cieľov, vrátane obsahu  

učiva, dokáže patrične odôvodniť.  

Nie je záväzné učiť žiaka všetky tvary písmen veľkej a malej, tlačenej a písanej abecedy,  

pripúšťa sa nácvik čítania aj zápisu iba tvarov písmen veľkej tlačenej abecedy, treba však  

pamätať na neskorší obmedzený výber textov na čítanie – (malé tlačené písmená).  

V prípade, že žiak je schopný pracovať s viacerými tvarmi písma, možno mu pri preberaní  

každého písmena pridať aj tvar malého tlačeného, veľkého písaného a malého písaného  

písmena.  

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

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

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

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

predmety, resp. predvádzanie činností.  

Pri nácviku pozornosti žiaka a tých zručností, ktoré predchádzajú učeniu čítať, ale aj pri  

samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho upútali témami jemu blízkymi, ktorých  



použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena.  

 

CIELE  PREDMETU 

 

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov myslieť komunikovať (ústne a písomne) na 

primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. 

Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi 

dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka je predovšetkým: 

osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 

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

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti 

- poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich využívať v jazykovom systéme 

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme 

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej). 

Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom 

i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich  odporúčajú používať individuálne. Ide najmä o to, 

aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého žiaka. 

Prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa, je 

tvorivosť. 

Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie 

v praktickom živote aj písomnom prejave.   

 

OBSAH  

 

1. ročník 

Oboznámenie žiakov s leporelami a knihami – príprava na čítanie.  

Zameranie pozornosti na určený objekt, obrázok, nákres, pomenovávanie predmetov, javov,  

činností, obrázkov, ...  

Porovnávanie predmetov, obrázkov a pomenovávanie ich vlastností vo vzťahu k veľkosti,  

tvaru, farbe, ....  

Chápanie a vyjadrenie polohy predmetu – hore, dolu, vyššie, nižšie, vľavo, vpravo, na kraji,  

v prostriedku, na konci, pred, za, nad, pod. ... .  

Určovanie (vyhľadávanie) tvarovo (farebne) rovnakých jednotlivých obrazcov spomedzi  

navzájom podobných usporiadaných v radoch, nácvik postupovania zľava doprava,.  

vyhľadávanie tvarovo (farebne) odlišných jednotlivých obrazcov usporiadaných v radoch  

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

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

Sluchová diferenciácia slov s využitím riekaniek a vyčítaniek.  

 

2. ročník 

Hláska a písmeno m, M.  

Slabika ma, má, Ma, Má, mi, Mi, MI.  

Hláska a písmeno e, E, slabika me, Me.  



Čítanie dvojslabičných slov: mama, mami, mame, máme.  

Hláska a písmeno I, L, slabiky s týmito písmenami.  

Čítanie dvojslabičných slov zložených zo známych slabík.  

Na základe sluchového vnímania poznávať prvú hlásku slova.  

 

3. ročník 

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

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

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

Čítanie otvorených slabík z osvojených písmen.  

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

Čítanie dvojslabičných slov z otvorených slabík.  

Čítanie jednoduchých viet.  

 

4. ročník 

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

Čítanie písaných písmen, slabík a slov vyvodených v treťom ročníku.  

Utvrdenie známych dvojslabičných slov .  

Nácvik čítania trojslabičných slov.  

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

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

plnovýznamových slov.  

Nacvičovanie viazaného čítania jednoduchých slov.  

Čítanie jednoduchých viet s porozumením.  

Priraďovanie viet k ilustráciám.  

Nacvičovanie čítania súvislého textu s porozumením.  

 

5. ročník 

Čítanie  

- Nácvik čítania písmen k, K, z, Z, b, B, c, C, č, Č, r, R.  

- nácvik čítania dvojslabičných slov s otvorenými a zatvorenými slabikami. Čítanie  

jednoduchých viet s porozumením.  

Literárna výchova, sloh  

- Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami nacvičovanými v tomto  

ročníku,  

- využívanie informačnej hodnoty textu pri jeho reprodukcii,  

- využívanie rozšíreného osobného frekvenčného slovníka pri tvorbe jednoduchých viet –  

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

k pomenovaniu činnosti, vlastnosti.  

Písanie  

- Nácvik písania písmen nacvičovaných v čítaní,  

- zapisovanie slabík a niektorých jednoduchých slov nacvičovaných na čítaní ich  

odpisovaním a po ich nadiktovaní,  

- nácvik správneho používania dĺžňa pri zápise slabík, slov.  

 

6. ročník 



Čítanie  

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

- čítanie dvojslabičných slov s otvorenými i zatvorenými slabikami,  

- čítanie ľahkých trojslabičných slov,  

- plynulé čítanie slabík, slov a ľahkých viet s porozumením.  

Literárna výchova, sloh  

- Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami nacvičovanými v tomto  

 ročníku,  

- využívanie informačnej hodnoty textu pri jeho reprodukcii,  

- jednoduché odpovede na otázky z obsahu čítaného textu,  

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

Písanie  

- Nácvik písania malých písmen ž, h, f, g, ch,  

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

- písanie nových písmen a slabík s týmito písmenami podľa diktátu,  

- písanie slabík a ľahkých slov podľa diktátu,  

- písanie slovných spojení prídavného a podstatného mena.  

 

7. ročník 

Čítanie  

Čítanie slov, viet a ľahkých obsahovo primeraných textov.  

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

Čítanie nápisov, názvov článkov v novinách, prípadne detských kníh.  

Čítanie písaného textu.  

Čítanie slabík a slov, ktoré žiaci sami napíšu.  

Literárna výchova, sloh  

Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami nacvičovanými v tomto  

ročníku.  

Počúvanie a prerozprávanie rozprávky založenej na jednoduchom časovom rade opakovaných  

a obmieňaných dejov.  

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

Písanie  

Nácvik písania ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ.  

Nácvik písania veľkých písmen D, F, T, H, K.  

Písanie slabík a ľahkých dvojslabičných slov podľa diktátu.  

Prepis čítaných slov, písanie vlastného mena, dátumu narodenia, adresy.  

Písanie jednoduchých viet.  

Individuálne docvičovanie písmen, ťažkých väzieb. 

8. ročník 

Čítanie  

- Čítanie textu s porozumením,  

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

- čítanie písaného textu,  

- čítanie detských kníh,  

- opakovanie a upevňovanie čitateľských schopností.  

Literárna výchova, sloh  



- Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami nacvičovanými  

 v tomto ročníku,  

- počúvanie a prerozprávanie deja jednoduchej rozprávky,  

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

- jednoduchá charakteristika vlastností rozprávkových postáv, porovnávanie kladných  

 a záporných vlastností,  

- rozoznávanie témy krátkych básní, ktoré vyjadrujú pozitívne citové vzťahy k ľuďom,  

 zvieratám, prírode, domovu.  

Písanie  

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

- opakovanie veľkých písmen, ktoré sa vyskytujú v menách žiakov,  

- písanie ľahkých slov podľa diktátu,  

- prepisovanie jednoduchých viet,  

- utvrdenie písanie vlastného mena, adresy a dátumu narodenia,  

- individuálne docvičovanie písmen, ťažkých väzieb. 

 

9. ročník 

Čítanie a literárna výchova  

Čítanie tlačeného a písaného textu.  

Čítanie jednoduchých náučných a umeleckých textov s porozumením, orientácia v texte,  

reprodukovanie jeho obsahu.  

Čítanie detských kníh a časopisov.  

Sloh  

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

svojho bydliska; ústne vyjadrenie týchto informácií formuláciou jednoduchej vety.  

Jednoduchá formulácia odpovedí na otázky.  

Ústny a písomný opis jednoduchého predmetu.  

Jednoduchá charakteristika vlastností rozprávkových postáv.  

Ústne a písomné precvičovanie foriem spoločenského styku.  

Rozprávanie podľa pripravenej osnovy, podľa série obrázkov.  

Písanie  

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

Precvičenie a utvrdenie písania krátkej a dlhej samohlásky v slovách.  

Písanie predložky a spojky ako samostatného slova.  

Opisovanie a prepisovanie ľahkého textu.  

Písanie jednoduchých viet podľa diktátu.  

 

 

10. ročník 

Čítanie a literárna výchova  

Čítanie jednoduchých náučných a umeleckých textov s porozumením, orientácia v texte,  

reprodukovanie jeho obsahu.  

Čítanie detských kníh, časopisov, komiksov a encyklopédií.  

Recitácia, dramatizácia rozprávky a jednoduchého príbehu.  

Čítanie jednoduchých návodov s obrázkami.  

Tiché čítanie.  



Sloh  

Ústny a písomný opis jednoduchého pracovného postupu.  

Ústne a písomné osvojenie vykania a jeho jednotlivých tvarov.  

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

pomoci.  

Ústne a písomné precvičovanie foriem spoločenského styku.  

Rozprávanie podľa pripravenej osnovy, podľa série obrázkov.  

Vyjadrovanie vlastných citových zážitkov primeraným spôsobom.  

Písanie  

Utvrdenie písania predložky a spojky ako samostatného slova.  

Upevňovanie písania čísloviek.  

Opisovanie a prepisovanie ľahkého textu so správnou diakritikou.  

Písanie jednoduchých viet podľa diktátu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Vzdelávacia 

oblasť 
Jazyk a komunikácia 

Predmet Rozvíjanie komunikačných schopností 

Ročník/časový 

rozsah výučby - 

týždenne 

Pr. p 1. r 2.r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 10. r 

5h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  

 
 Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým ročníkom  

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

rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách  

-  žiadanie osobných potrieb,  

-  reakcie na správanie iných ľudí,  

-  komentovanie,  

-  žiadanie informácií,  

-  vyjadrovanie pocitov,  

-  vyjadrovanie prosociálnych postojov.  
 

Ciele učebného predmetu 

 

- rozvíjať schopnosti dieťaťa komunikovať 

- podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka,  

- podporovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu žiaka  

- vedieť poznávať a pomenovať veci a osoby v najbližšom okolí,  

- rozširovať a aktivizovať pasívnu slovnú zásobu.  

- stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii  

- rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť  

- rozvíjať porozumenie reči  

 

OBSAH 

 

Nultý ročník 

Zmapovaním základných potrieb dieťaťa špecifikovať najfrekventovanejšie potreby a prístup  

k nim obmedziť, resp. využiť ako základ vyjadrovania potrieb jednoduchou verbálnou formou  

(ktorá je v súlade s používanou úrovňou verbálneho vyjadrovania dieťaťa).  

Zmapovaním obľúbených aktivít/ predmetov žiaka vytvoriť podmienky k tomu, aby bol žiak  

nútený verbálne vyjadriť žiadosť o ne.  

Vytváranie podmienok k spontánnemu vyjadrovaniu potreby uhasenia smädu a hladu  

a hygienických potrieb dieťaťom. 

 



1. ročník 

Neustále podporovanie a rozvíjanie naučenej verbálnej expresie, v zmysle vyjadrovania  

bežných žiadostí dieťaťa (využívať vizualizáciu ako augmentatívnu komunikáciu),  

V rámci každej komunikačnej situácie neprestajné vyžadovanie používania očného kontaktu  

so súčasnou verbalizáciou.  

Spontánne vyjadrovanie potreby uhasenia smädu a hladu a hygienických potrieb dieťaťom.  

Rozvíjanie existujúcich schopností vyjadrovania výberu, voľby, (požívanie vizuálnej formy  

komunikácie v zmysle augmentatívnej), rozširovanie príp. posúvanie komunikačných  

prostriedkov na vyššiu úroveň.  

Priraďovanie obrázkov rôznych ľudí, ktorí robia to isté, triedenie podľa pojmových kategórií.  

Priraďovanie množstva: priraďovanie kariet so zobrazeným rovnakým počtom prvkov,.  

Spolupráca so spolužiakom, s minimálnou pomocou učiteľa. Aktívna spolupráca pri vykonávaní 

hygienických návykov, pri obliekaní a vyzliekaní, pri  

stravovaní.  

Vytváranie základných domácich zručností (zametať, vysypať smetný kôš, umyť tanier,  

poutierať stôl, vyžmýkať handru a pod.).  

 

2. ročník 

Rozvíjame už naučené verbálne vyjadrovanie žiakov. Rozvíjame zrakové a sluchové  

vnímanie, schopnosť žiakov počúvať reč a iné zvuky. Žiaci sa snažia napodobňovať prírodné  

zvuky a hlasy zvierat. Rozlišovanie sily zvuku (silný – slabý), výšky zvuku (vysoký - nízky),  

rozlišovanie zvuku a reči, hlások.  

Rozvíjame u žiakov schopnosť fonematickej diferenciácie. Na začiatku sluchovej analýzy  

celých slov volíme slová krátke, s otvorenými slabikami, potom so zatvorenými slabikami  

a až nakoniec slová so zloženými spoluhláskovými skupinami.  

Vyjadrovanie potrieb žiaka. Rozvíjanie schopností vyjadrovania výberu, voľby, posúvanie  

komunikačných schopností na vyššiu úroveň. Rozvíjať základy schopností žiakov viesť  

rozhovor, striedanie rolí v bežných denných situáciách.  

Pomenovanie predmetov, javov, dejov (konkrétnych alebo na obrázkoch). Tvorenie otázok  

a odpovedí, rozvíjanie a stimulovanie slovnej zásoby podľa dosiahnutej úrovne reči.  

Rozvíjanie návykov osobnej hygieny, spolupráca pri sebaobsluhe, pri konzumácii jedla.  

Vytváranie a upevňovanie zručností pri udržiavaní poriadku v triede i pri domácich prácach.  

 

3. ročník 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame  

nasledovné oblasti:  

Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti  

Hry s nerečovými zvukmi, rozlišovanie rôznych druhov zvukov (zvuky zvierat, štrnganie,  

búchanie, šuchot, zvonček, píšťalka a pod.), rozlišovanie intenzity a smeru prichádzajúcich  

zvukov. Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík, rozlišovanie počtu slabík v slove.  

Porozumenie reči  

Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie  

pojmov a ich vzájomných súvislostí.  

Pri hrách sa odporúča používať názorné skutočné predmety, ich miniatúry alebo primerané  

ilustrácie a obrázky. Postupne prechádzame od poznávania skutočných predmetov  

k obrázkom.  

Rozvíjanie expresívnej reči  

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

Vo všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolukomentovanie  

s pomocou učiteľky.  

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



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

v prostredí školy a rodiny.  

Tvorenie jednoslovných a dvojslovných viet, slovných pomenovaní.  

Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov.  

Jednoduché rozprávanie zážitku alebo príbehu podľa obrázkov.  

Práca s detskými leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám.  

Výmena rolí v rozhovore (napr. hra s telefónom a iné).  

 

4. ročník 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame  

nasledovné oblasti:  

Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti  

Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík, rozlišovanie počtu slabík v slove. Prvá  

a posledná hláska v slove. Hry so slovami - rozlišovanie zmeny jednej hlásky a zmena  

významu slova ( kačka – mačka, sud – sad, pes – pec, a pod.)  

Porozumenie reči  

Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie  

pojmov a ich vzájomných súvislostí. Pri hrách sa odporúča používať názorné skutočné  

predmety, ich miniatúry alebo primerané ilustrácie a obrázky. Postupne prechádzame od  

poznávania skutočných predmetov k obrázkom.  

Rozvíjanie expresívnej reči Námetové, edukačné a konštrukčné hry, pri ktorých žiak môže  

komentovať svoju činnosť. Vo všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie  

činnosti alebo spoločné komentovanie s pomocou učiteľky. Vytvárania situácií z bežného  

života tak, aby ich mohli žiaci lepšie pochopiť a komentovať a tým si upevňovať slovnú  

zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v prostredí školy a rodiny.  

Tvorenie jednoslovných a dvojslovných viet, slovných pomenovaní. Krátke jednoduché  

príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov. Jednoduché rozprávanie zážitku alebo  

príbehu podľa obrázkov. Práca s detskými leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám. Výmena  

rolí v rozhovore (napr. hra s telefónom a iné).  

 

5. ročník 

Používanie sociálnych verbálnych rutín (zdravenie, prosba, ospravedlnenie).  

Komentovanie vlastnej činnosti.  

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

(podnety) vylúčené.  

Spontánne žiadanie predmetov, hračiek, bez akéhokoľvek pomocného podnetu.  

Komentovanie videného, ako reakcia na otázku: „Čo vidíš?“ (jednoslovné až viacslovné  

komentovanie),  

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

pomenúvanie: „Mám ceruzku a pero a gumu.“),  

Aplikácia: „Čo mám.“ – v rozhovore.  

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

 

6. ročník 

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

Komentovanie vlastnej činnosti.  

Komentovanie situácie na obrázku.  

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

Rozlišovanie rodu a čísla prídavných mien ako vlastností predmetov a javov.  

Pomenovanie prebiehajúcich činností, v slovesách rozlišovať čas a zápor.  



Použitie zámen namiesto podstatných a prídavných mien.  

 

 

7. ročník 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame  

nasledovné oblasti:  

Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti  

Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík, rozlišovanie počtu a dĺžky slabík v slove,  

rozlišovanie prvej a poslednej hlásky v slove.  

Porozumenie reči  

Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie pojmov  

a ich vzájomných súvislostí.  

Pri hrách sa odporúča používať primerané ilustrácie a obrázky.  

Rozvíjanie expresívnej reči  

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

všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolukomentovanie  

s pomocou učiteľky.  

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

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

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

Tvorenie dvojslovných a trojslovných viet, slovných pomenovaní.  

Rozvíjanie jazykového citu.  

Tvorenie záporu.  

Tvorenie otázok v rozhovoroch spojených s konkrétnymi situáciami a v námetových hrách. Krátke 

jednoduché príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov.  

Vyjadrenie minulosti a budúcnosti.  

Jednoduché rozprávanie zážitku alebo príbehu podľa obrázkov. Práca s detskými ilustrovanými  

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

Výmena rolí v rozhovore.  

Dramatizácia krátkych príbehov.  

 

8. – 10. ročník 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame  

nasledovné oblasti:  

Porozumenie reči  

Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie  

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

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

vysvetľovanie pojmov.  

Rozvíjanie expresívnej reči  

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

Vo všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo  

spolukomentovanie s pomocou učiteľky.  

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

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

v prostredí školy a rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich  

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

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

s konkrétnymi situáciami a v námetových hrách.  

Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov. Vyjadrenie  

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



Práca s detskými ilustrovanými knihami, leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám,  

k čítaniu.  

Výmena rolí v rozhovore.  

Dramatizácia krátkych príbehov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Vzdelávacia 

oblasť 
Jazyk a komunikácia 

Predmet Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Ročník/časový 

rozsah výučby - 

týždenne 

Príp. r 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč 

2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  

 
 Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na rozvíjaní  

a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety ako napr.  

výtvarná výchova, hudobná výchova.  

Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania okrem  

písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek  

s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať reliéfne makety jednoduchých geometrických  

a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými  

obrázkami, ktoré sa vložia do fólie, na ktorú žiak zmazateľnou fixkou môže dopĺňať  

vynechané písmená, slová... Takúto pomôcku možno využiť opakovane pre toho istého žiaka  

alebo postupne pre viacerých žiakov.  

Plnenie vyučovacích cieľov a využívanie foriem a prostriedkov týchto dvoch zložiek od 5.  

ročníka úzko súvisí s rozvíjaním grafomotorických zručností a písaniam, a preto je vhodné  

túto zručnosť u žiakov rozvíjať v priamej nadväznosti na stanovený obsah a ciele gramatika  

a slohu. 

 

Ciele učebného predmetu 

 

Nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska formy, určené  

 cieľmi jednotlivých zložiek predmetu slovenský jazyk,  

- nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska obsahu, určené  

 cieľmi zložiek gramatika a sloh predmetu slovenský jazyk,  

- vedieť využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte.  

 

 

OBSAH 

 

Nultý ročník 

Driblovanie s loptou.  

Šitie jednoduchých stehov, navliekanie ihly.  

Hra s prstovými farbami, pieskom, vodou, plastelínou a kockami.  

Skladanie plošných skladačiek.  

Strihanie podľa predlohy.  

Používanie jednoduchých detských „remeselných a kuchynských“ nástrojov.  



Imitovanie zložitejšieho postavenia prstov.  

 

1. ročník 

Používanie oboch rúk pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky.  

Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) dlaňou.  

Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) prstami.  

Vedenie žiaka k správnej pozícii tela pri písaní.  

Zanechávanie farebnej stopy na podložke/papieri voľným čmáraním.  

Čmáranie dominantnou rukou – kruhové čmáranie, čmáranie vertikálnym smerom.  

Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi.  

Horné a dolné oblúky.  

Vodorovné čiary zľava doprava. Zvislé a šikmé čiary (oboma smermi: zhora nadol a naopak).  

Obkresľovanie veľkých tvarov písmen – samohlások A, I , ak sa s nimi žiak oboznamuje na  

čítaní.  

 

2. ročník 

- Opakovanie nacvičených prvkov. Slučky, ovály, vlnovky.  

- Šikmé „zuby na píle“. Horný a dolný zátrh.  

- Písmená e, l, m, i.  

- Slabiky me, mi, le, li, em, im, el, il.  

 

3. ročník 

Postupný nácvik písmen a, o, p, t, v u.  

Písanie slabík z osvojených písmen jednoduchými spájacími ťahmi.  

Nácvik uvoľneného, plynulého pohybu.  

Zmenšovanie a spresňovanie tvaru písaného písmena.  

 

4. ročník 

Postupný nácvik malých písmen j, s, n, z, d, š.  

Písanie slabík z osvojených písmen jednoduchými spájacími ťahmi.  

Nácvik písania veľkých písmen: A, O, M, N, I.  

Písanie písmen podľa diktátu.  

Nácvik písania slov typu: mám, tam, sem, sám, les, pes.  

 

5. ročník 

Pri vyučovaní rozvíjania grafomotorických zručností z hľadiska jeho obsahu v príslušnom  

ročníku nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pre jednotlivé  

zložky slovenského jazyka, najmä písania a slohu.  

 

6. ročník 

Pri vyučovaní rozvíjania grafomotorických zručností z hľadiska jeho obsahu v príslušnom  

ročníku nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pre jednotlivé  

zložky slovenského jazyka, najmä písania a slohu. 

 

 

 

 

 

 



Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, zlaté Moravce 

Vzdelávacia 

oblasť 
Príroda a spoločnosť 

Predmet Vecné učenie 

Ročník/časový 

rozsah výučby - 

týždenne 

Pr. r 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 10. r 

1h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 3h 3h 3h 3h 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti, a to na  

základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí.  

Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi  

a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek  

spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím  

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej  

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien  

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny  

ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú  

prírodné javy primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené  

s činnosťou ľudí a s ich životom.  

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším  

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa zo základnými pravidlami  

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na  

aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu  

zdravia.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné, individuálne pre každého žiaka, citlivo  

zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú formu  

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na  

jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym  

množstvom stimulov.  

 

HLAVNÉ CIELE PREDMETU 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania samého seba, svojho 

okolia, regiónu a prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne alebo 

s pomocou sa orientovať v bežných životných situáciách. Osvojiť si pravidlá cestnej premávky, venovať sa 

ochrane životného prostredia. Oboznamovať sa a upevňovať si zásady osobnej hygieny, správnej 

životosprávy a kultúrneho správania, zúčastňovať sa na školských a mimoškolských akciách k sviatkom, 

pamätným dňom a na oslavách významných udalostí.  

 

OBSAH 

Prípravný ročník 

Základná orientácia  



Vedieť svoje meno, priezvisko.  

Orientácia v priestore: trieda, budova školy.  

Spoznávanie zariadenia triedy.  

Porozumenie najjednoduchším časovým údajom a vzťahom: deň-noc, svetlo – tma.  

Spoznávanie vlastného tela: ukázanie aspoň troch pomenovaných častí svojho tela.  

Poznávanie prírody  

Domáce zvieratá: pes, mačka.  

Voľne žijúce zvieratá: myš, medveď.  

Pojmy: vtáky a hmyz.  

Rastliny: kvety a stromy.  

Pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia.  

Orientácia v bežných životných situáciách  

Verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku.  

Správanie sa v obchode, rozoznať aspoň dva obchody podľa zamerania – potraviny, hračky.  

Rozpoznávanie základných potravín.  

Úloha lekára a zdravotnej sestry.  

 

1. ročník 

Trieda, škola a okolie školy  

Pomôcky a zariadenie triedy.  

Školské potreby a hračky.  

Poznanie svojho mena, priezviska, meno svojho učiteľa a mená spolužiakov.  

Rozlíšenie vyučovacej hodiny a prestávky.  

Základné návyky slušného správania – pozdravenie, poprosenie, poďakovanie.  

Poznávanie najbližšieho okolia školy.  

Orientácia v čase  

Porozumenie časovým údajom a vzťahom: deň–noc, ráno–večer, dnes–zajtra, teraz–potom,  

určenie dní v týždni.  

Príroda  

Pozorovanie zmien v prírode a počasia.  

Pomenovanie ročných období s použitím obrázkov: jar, leto, jeseň, zima.  

Osvojovanie základných pojmov umožňujúcich poznať sledované predmety a javy: teplo,  

zima, slnko, vietor, dážď, sneh, mráz,  

Zvieratá v prírode  

Domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň.  

Voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, líška,  

Vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka.  

Rastliny v prírode  

Kvety: ruža, tulipán a iné.  

Stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, ich plody.  

Kríky: maliny, ríbezle.  

Starostlivosť o zdravie  

Vnímanie a poznávanie jednotlivých častí ľudského tela: hlava, krk, ruky, nohy.  

Zdravie, choroba, lieky, lekár.  

Základné hygienické návyky, význam pre zdravie.  

Význam zdravej výživy pre zdravie.  

Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty prostredia.  

Bezpečnosť cestnej premávky  

Chôdza po chodníku.  

Prechádzanie cez cestu, prechod pre chodcov, semafory.  

Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní.  

Obchod  

Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – globálnou  



metódou.  

Poznávanie rozličného tovaru, najmä potravín: ovocia, zeleniny.  

Poznávanie mincí.  

Zameranie sa na správanie v obchode.  

Domov a rodina  

Rodičia, súrodenci – ich mená.  

Vzťahy medzi členmi rodiny.  

Pomenovanie časti bytu: kuchyňa, izba, kúpeľňa, WC a iné.  

 

2. ročník 

Trieda, škola a okolie školy  

Predstavovanie sa, pozdravenie, poďakovanie, prosba.  

Poznávanie mena a priezviska svojho učiteľa, mená spolužiakov, označenie triedy.  

Pomenovanie zariadenia triedy, rozlišovanie školských potrieb a hračiek.  

Rozlišovanie vyučovacej hodiny a prestávky. Uvedomovanie si rozdielu v požiadavkách na  

správanie počas vyučovania a cez prestávku.  

Orientácia v budove školy.  

Poznávanie najbližšieho okolia školy podľa miestnych podmienok.  

Orientácia v čase  

Porozumieť časovým údajom deň – noc, ráno – večer, teraz – potom, dnes – zajtra.  

Určovanie dní v týždni.  

Príroda  

Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia.  

Osvojovanie základných pojmov teplo, zima, mráz, slnko, vietor, dážď, sneh, ľad na základe  

konkrétneho vnímania, potom s použitím obrázkov, na záver spájanie niekoľkých pojmov na  

základe asociácií.  

Pomenovanie ročných období s použitím obrázkov. Spresňovanie predstavy o ročných  

obdobiach.  

Zvieratá v prírode  

Pomenovanie zvierat a ich triedenie.  

Domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň a ich mláďatá.  

Voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, líška.  

Vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka.  

Rastliny v prírode  

Rozlišovanie pojmov kvet, strom, ker. Poznávanie rastlín.  

Kvety: ruža, tulipán, snežienka, fialka.  

Stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, poznávanie ich plodov. Poznávať  

ovocie podľa tvaru, chuti a vône.  

Kry: maliny, ríbezle.  

Starostlivosť o zdravie  

Poznávanie a pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela : hlava, krk, ruky, nohy. Poznávanie častí tváre: 

oči, nos, ústa, uši.  

Zdravie a choroba : bolesť hlavy, hrdla, teplota, návšteva lekára, lieky.  

Osobná hygiena: umývanie rúk, čistenie zubov, česanie.  

Zdravá výživa a jej význam. Čo jeme.  

Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty. Ochrana pred slnkom a mrazom.  

Bezpečnosť cestnej premávky  

Bezpečnosť chodcov. Chôdza po chodníku.  

Bezpečné prechádzanie cez cestu po vyznačenom priechode pre chodcov.  

Semafor: červená – stoj, zelená –choď.  

Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní.  

Obchod  

Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – globálnou  



metódou.  

Hra na obchod. Poznávanie a pomenovanie tovaru: ovocie, zelenina, chlieb, pečivo, mlieko.  

Pojem peniaze, poznávanie mincí.  

Pravidlá správania sa v obchode.  

Domov a rodina  

Rodičia, súrodenci – ich mená .  

Najbližší príbuzní – stará mama, starý otec.  

Vzťahy medzi členmi rodiny.  

Náš byt. Pomenovanie častí bytu- kuchyňa, detská izba, obývačka, kúpeľňa, WC, balkón.  

Zariadenie bytu – poznávanie a pomenovanie častí nábytku.  

 

3. ročník 

Trieda, škola a okolie školy  

Upevnenie spoločenských návykov - predstavenie sa, pozdravenie, prosba a poďakovanie.  

Poznávanie mena a priezviska svojho učiteľa, mená spolužiakov, označenie triedy.  

Pomenovanie zariadenia triedy, pomenovanie školských potrieb.  

Rozlišovanie vyučovacej hodiny a prestávky. Osvojovanie návyku ticho si sadať a vstávať,  

hlásiť sa o slovo, usporiadať si pomôcky, udržiavať poriadok v lavici.  

Orientácia v budove školy – umiestnenie triedy, šatne, telocvične, jedálne, toalety.  

Poznávanie najbližšieho okolia školy podľa miestnych podmienok.  

Orientácia v čase  

Porozumieť časovým údajom deň – noc, ráno – poludnie - večer, teraz – potom - neskôr,  

dnes – zajtra. Určovanie dní v týždni. Pracovné dni, voľné dni. Kalendár.  

Príroda  

Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia. Kalendár prírody.  

Utvrdenie základných pojmov: teplo, zima, mráz, slnko, vietor, dážď, sneh, ľad s použitím  

obrázkov.  

Pomenovanie ročných období s použitím obrázkov. Spresňovanie predstavy o ročných  

obdobiach.  

Zvieratá v prírode  

Pomenovanie zvierat a ich triedenie. Poznávanie zvierat v skutočnosti, na obrázku, CD  

a video.  

Ďalšie domáce zvieratá: kačka, morka.  

Ďalšie voľne žijúce zvieratá: bažant, žaba.  

Vtáky a hmyz: vrana, vrabec, osa.   

Počúvanie krátkych poviedok o zvieratkách.  

Rastliny v prírode  

Rozlišovanie pojmov kvet, strom, ker. Poznávanie rastlín.  

Ďalšie kvety: narcis, púpava.  

Ďalšie stromy: višňa, orech, poznávanie ich plodov.  

Záhradné kry: ríbezle, egreše, vinič hroznorodý.  

Starostlivosť o zdravie  

Poznávanie a pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela : hlava, krk, trup, ruky, nohy.  

Poznávanie častí tváre: oči, nos, ústa, uši, jazyk, zuby, vlasy.  

Ruka: dlaň, prsty, palec.  

Osobná hygiena: umývanie rúk pred jedlom, po použití WC, čistenie zubov, česanie, čistenie  

nosa.  

Umývanie ovocia a zeleniny pred konzumáciou.  

Jedovaté rastliny, huby. Ochrana pred otravou.  

Bezpečnosť cestnej premávky  

Bezpečnosť chodcov. Chôdza po chodníku.  

Bezpečné prechádzanie vozovky.  

Semafor: červená – stoj, zelená –choď. Dopravná značka: prechod pre chodcov.  



Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní.  

Obchod  

Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – globálnou  

metódou.  

Hra na obchod. Poznávanie a pomenovanie tovaru: ovocie, zelenina, chlieb, pečivo, mlieko,  

mäso, saláma, vajcia. Pojem peniaze, rozoznávanie mincí 1 €, 2 €. Poznávanie bankovky 5 €.  

Pravidlá správania sa v obchode.  

Domov a rodina  

Najbližší príbuzní – stará mama, starý otec, strýko, teta.  

Náš byt. Pomenovanie častí bytu - kuchyňa, detská izba, obývačka, kúpeľňa, WC, balkón.  

Kuchyňa – vybavenie kuchyne kuchynským riadom.  

Praktická manipulácia s predmetmi a obrázkami predmetov.  

 

4. ročník 

Trieda, škola a okolie školy  

Povinnosti žiaka.  

Upresňovanie a upevňovanie pojmov trieda, šatňa, telocvičňa, toaleta, dielňa, školský  

pozemok, cvičná kuchynka.  

Orientácia v areály školy.  

Orientácia v čase  

Porozumenie časovým údajom: včera – dnes - zajtra . Východ slnka, západ slnka.  

Porovnávanie časových jednotiek deň – týždeň.  

Kalendár: pracovné dni, voľné dni.  

Určovanie miesta: pod – nad, pred – za.  

Príroda  

Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia.  

Kalendár prírody.  

Ročné obdobia, rozlišovanie situácie v prírode podľa ročných období.  

Jeseň  

Znaky jesene v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v jeseni.  

Pojmy: slnečný, hmlistý, daždivý.  

Jeseň v ovocnom sade.  

Jesenné kvety: astra, georgína, nechtík, jesienka.  

Zima  

Znaky zimy v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v zime.  

Pojmy: sneženie, fujavica, poľadovica.  

Vtáky v zime: sýkorka, drozd, vrabec.  

Zimné športy. Bezpečnosť pri zimných športoch a hrách na snehu.  

Oboznamovanie sa s vianočnými tradíciami.  

Jar  

Znaky jari v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv na jar.  

Pojmy: ochladenie – oteplenie.  

Vtáky na jar: stavanie hniezd (na zemi, v dutinách stromov, na stromoch, pod strechami  

domov), znášanie vajíčok, kŕmenie mláďat.  

Jarné práce na školskom pozemku.  

Leto  

Znaky leta v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v lete.  

Pojmy: búrka, lejak, dúha. Lúky, lúčny hmyz: motýle, chrobáky, muchy, mravce, včely.  

Starostlivosť o zdravie  

Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele: trup (hrudník, brucho, chrbát); horná končatina  

(plece, rameno lakeť).  

Hygiena rúk, čistota nechtov.  

Hygiena úst, umývanie zubov.  



Bolesti zubov. Návšteva zubného lekára.  

Obchod  

Hra na obchod, manipulácia s peniazmi, pravidlá správania sa v obchode.  

Návšteva obchodu a drobný nákup, platenie.  

Domov a rodina  

Orientácia v príbuzenských vzťahoch, pojem vnuk – vnučka.  

Ako doma pomáhame. Význam práce jednotlivca pre celok.  

Adresa bydliska.  

 

5. ročník 

Škola a okolie školy  

Poznávanie okolia školy: významné stavby, závody, verejné budovy.  

Orientácia v okolí školy.  

Orientácia v čase a priestore  

Porozumenie časovým údajom a vzťahom: včera, dnes, zajtra, dni v týždni.  

Kalendár: dni, týždne, mesiace, dátum.  

Určenie času: podľa hodín.  

Určenie miesta: nad, pod, pred, za, vedľa, atď.  

Príroda  

Ročné obdobia v prírode.  

Jeseň  

Charakteristické znaky prírody na jeseň – zmeny počasia.  

Odlietanie vtákov.  

Zber jesenného ovocia, zeleniny a poľnohospodárskych plodín, ich využite.  

Zima  

Pozorovanie počasia: sneh, ľad, zima, mráz.  

Listnaté a ihličnaté stromy.  

Starostlivosť o zvieratá v zime, voľne žijúce zvieratá v zime, zimný  

spánok niektorých zvierat.  

Bezpečnosť pri hrách na snehu.  

Jar  

Pozorovanie zmien počasia na jar.  

Charakteristické prejavy počasia na jar.  

Jarné práce – na poli, v záhrade.  

Pozorovanie zmien rastlín v tomto ročnom období: stromy, kry, kvety,  

Časti rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvety, plod.  

Poznávanie rastlín: breza, ovocné stromy, šípka, zlatý dážď a iné.  

Pozorovanie zmien v živočíšnej ríše – vtáky, zvieratá a ich mláďatá.  

Leto  

Pozorovanie zmien v prírode v lete.  

Typické letné práce na poli – žatva, kosenie trávy, sušenie, zber sena.  

Zber lesných plodov – zameranie sa na miestne podmienky.  

Jedlé a jedovaté huby.  

Správanie sa v prírode.   

Nebezpečenstvo požiarov, hluk, odpadky, ochrana prírody. 

Starostlivosť o zdravie  

Prehĺbenie poznatkov o ľudskom tele.  

 Zmyslové ústroje, starostlivosť o ne.  

Utvrdenie základných hygienických návykov.  

Zdravie a choroba.  

Zdravá výživa.  

Lekár, zdravotná sestra, zdravotné stredisko, správanie sa u lekára.  

Lekáreň, lieky, zaobchádzanie s liekmi.  



Starostlivosť o zdravie podľa jednotlivých ročných období – odev, obuv.  

Rodina, obec  

Orientácia v príbuzenských vzťahoch: stará mama, starý otec, vnučka, vnuk,  

teta, strýko, bratranec, sesternica.  

Príbuzný – známy.  

Vek osôb v príbuzenstve – starý, mladý, starší, mladší.  

Poznávanie ďalších platidiel a manipulácia s nimi.  

Správanie sa v obchode pri nákupe.  

Návšteva obchodného centra, strediska.  

Názov obce, ulice školy, bydliska, atď..  

Poznávanie okolia obce, vychádzky.  

Pozorovanie krajiny v okolí obce.  

 

6. ročník 

Škola a okolie školy  

Poznávanie bližších a vzdialenejších objektov v okolí školy. Názov ulice, kde sa škola  

nachádza a číslo domu.  

Určovanie polohy objektov od školy. Upresňovanie pojmov.  

Orientácia v čase a v priestore  

Osvojovanie a utvrdzovanie pojmov včera, dnes, zajtra, teraz, potom, skôr, neskôr.  

Orientácia v dňoch.  

Kalendár : dni, týždne, mesiace, určovanie a písanie dátumu.  

Určovanie času na celé hodiny.  

Určovanie miesta: nad, pod, pri, za, vedľa, vpredu, vzadu.  

Príroda  

Ročné obdobia v prírode. Pojmy sad, záhrada, park, pole.  

Jeseň  

Charakteristické znaky prírody na jeseň. Zmeny počasia. Určovanie, aké je dnes počasie  

(záznam o počasí symbolmi).  

Vtáky na jeseň: príprava na zimu - vrabec, vrana, sýkorka. Odlet vtákov - lastovička, bocian.  

Zber jesenného ovocia a spôsoby jeho odkladania. Význam vitamínov v ovocí pre zdravie.  

Jeseň na poli: zber zemiakov, cukrovej repy a ich využitie.  

Zima  

Charakteristika počasia. Dĺžka dňa – stmievanie, rozodnievanie. Vlastnosti snehu a ľadu.  

Určovanie, aké je dnes počasie.  

Listnaté a ihličnaté stromy v zime.  

Smrek, borovica – ich charakteristika.  

Voľne žijúce zvieratá v zime : líška, zajac, jeleň, srna, veverica. Zimný spánok niektorých  

zvierat - medveď, jež.  

Starostlivosť o vtákov a lesnú zver v zime.  

Jar  

Zmeny v prírode na jar. Charakteristika počasia. Určovanie počasia.  

Jarné práce na poli: oranie, siatie, použitie poľnohospodárskych strojov. Jarné práce v záhrade: pomenovanie 

činnosti a záhradného náradia.  

Poznávanie rastlín: lipa, orgován, snežienka, fialka, konvalinka. Určovanie časti tela rastlín.  

Zvieratá a ich mláďatá na jar.  

Leto  

Charakteristika počasia. Určovanie počasia.  

Lúčne kvety: zvonček, margaréta, divý mak, púpava, bodliak.  

Práce na poli – žatva. Poľnohospodárske stroje. Obilie.  

Les. Lesné kry a ich plody: maliny, černice, čučoriedky.  

Poznať niektoré rastliny ohrozujúce zdravie (jedovaté plody rastlín, huby).  

Správanie sa v letnej prírode (nebezpečenstvo požiarov, hluk, odpadky).  



Starostlivosť o zdravie  

Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele.  

Poznať zmyslové ústroje, ich význam. Starostlivosť o zrak a sluch.  

Starostlivosť o nechty, zuby, vlasy, úprava zovňajšku.  

Význam osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie.  

Zdravie a choroba.  

Práca lekárov a zdravotných sestier. Zdravotné stredisko, nemocnica, sanitka.  

Návšteva zdravotného strediska. Praktické meranie teploty.  

Ošetrenie odreniny – očistenie a priloženie rýchloobväzu.  

Ochrana zdravia správnym odievaním a obúvaním.  

Rodina, obec  

Upevnenie poznatkov o príbuzenských vzťahoch. Utvrdenie pojmov starý, mladý, starší,  

mladší. Určovanie, kto je príbuzný a známy.  

Deľba práce v domácnosti.  

Pozitívne vzťahy v rodine: úcta k rodičom, starým rodičom, znášanlivosť a dobrosrdečnosť  

medzi súrodencami.  

Adresa bydliska, dátum narodenia.  

Poznávanie okolia obce, okolitej krajiny, vychádzky.  

Návšteva obchodného centra, správanie sa v obchode.  

Hra na obchod, poznávanie ďalších platidiel (5, 10, 20, 50 €) a manipulácia s nimi.  

 

7. ročník 

Škola a okolie školy  

Poznávanie názvov bližších ulíc v okolí školy. Orientácia v širšom okolí školy.  

Poznávanie budov v okolí školy. Upresňovanie pojmov.  

Zariadenie školy, ochrana školského majetku. Učitelia a žiaci.  

Orientácia v čase a v priestore  

Opakovanie pojmov včera, dnes, zajtra, teraz, potom, skôr, neskôr.  

Pojmy: toho roku, vlani, budúci rok.  

Kalendár : dni, týždne, mesiace, určovanie a písanie dátumu.  

Dátum narodenia.  

Určovanie času na celé hodiny.  

Určovanie miesta: vpredu, vzadu, blízko, ďaleko, vpravo, vľavo.  

Príroda  

Upevnenie učiva: ročné obdobia v prírode. Rozlišovať sad, záhradu, park, pole.  

Určovanie počasia, tvorenie záznamu o počasí symbolmi.  

Živá príroda.  

Zvieratá  

Chov dobytka: krava, býk, teľa, ovca, baran, jahňa.  

Kravín, maštaľ, chliev.  

Starostlivosť o zvieratá.  

Úžitok z chovu zvierat.  

Vzťah človeka k zvieratám.  

Rastliny  

Listnaté stromy: dub, pagaštan.  

Ihličnaté stromy: smrekovec opadavý, jedľa.  

Okrasné kry: zlatý dážď, orgován, šípová ruža, tuja.  

Izbové rastliny napr.: muškát, fikus, begónia, kaktus, asparágus a iné.  

Starostlivosť o zdravie  

Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele.  

Vnútorné orgány človeka: mozog, srdce, pľúca, žalúdok, obličky a ich funkcie.  

Najbežnejšie ochorenia, ich príznaky. Ošetrovanie chorého v rodine.  

Praktické precvičovanie ošetrenia odreniny, drobnej reznej rany.  



Rodina, obec  

Zamestnanie rodičov.  

Najbežnejšie zamestnania ( predavač, kuchár, pekár, vodič, poštový doručovateľ,  

upratovačka, lekár, zdravotná sestra, učiteľ a iné). Pozorovanie práce ľudí.  

Úcta k ľudskej práci a jej produktom.  

Dedina, mesto, kde žiaci žijú. Významné závody, pamiatky, rieka, pohorie, vodná nádrž –  

všetko s ohľadom na miestne podmienky. Doprava v meste, susedná obec.  

Doprava, pravidlá cestnej premávky  

Pozemné dopravné prostriedky: auto, autobus, vlak, električka, trolejbus.  

Cestovanie a správanie sa v dopravných prostriedkoch. Uvoľnenie miesta starším osobám.  

Cestovanie autom.  

Zvukové a svetelné znamenia, podľa ktorých sa usmerňuje pohyb vozidiel.  

 

8. ročník 

Škola a okolie školy  

Orientácia v širšom okolí školy, názvy ulíc, námestí.  

Adresa školy, bydliska.  

Orientácia v čase a v priestore  

Kalendár : dni, týždne, mesiace, určovanie a písanie dátumu.  

Významné udalosti v živote slovenského národa.  

Určovanie času na hodinkách.  

Určovanie miesta: vpredu, vzadu, blízko, ďaleko, vpravo, vľavo, pod, nad, pred, za.  

Príroda  

Živá príroda.  

Zvieratá  

Najznámejšie cicavce, vtáky, plazy, ryby, hmyz:  

- hlavné časti tela,  

- pokrytie tela,  

- pohyb,  

- prijímanie potravy,  

- starostlivosť o potomstvo.  

Starostlivosť o zvieratá.  

Ochrana živočíchov.  

Rastliny  

Liečivé rastliny.  

Jedlé a jedovaté huby.  

Ovocie a zelenina. Zber a spracovanie úrody.  

Prírodná rezervácia. Správanie človeka v prírode. Ochrana živočíchov a rastlín.  

Neživá príroda.  

Zmeny skupenstva vody (voda, ľad, para). Hmla, mráz, inovať, sneh, dážď.  

Prameň, potok, rieka, jazero, rybník, more.  

Pitná a úžitková vody. Ochrana vody.  

Znečisťovanie vzduchu, ochrana ovzdušia.  

Starostlivosť o zdravie  

Precvičovanie ošetrenia odreniny, drobnej reznej rany a ošetrovania chorého v rodine.  

Správna životospráva, spánok, odpočinok. Význam osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie. 

Dôsledky fajčenia a požívania alkoholických nápojov na ľudský organizmus. 

Rodina, obec  

Verejné zariadenia a úrady: miestny a mestský úrad, pošta, zdravotné stredisko, policajná  

stanica, požiarna stanica, autobusová a železničná stanica – orientácia v týchto častiach obce,  

mesta.  

Širšie príbuzenské vzťahy : teta, strýko, bratranec, sesternica.  

Ochrana žiakov pred zneužitím neznámymi osobami.  



Doprava, pravidlá cestnej premávky  

Cestovanie vlakom: železničná stanica, cestovné lístky. Osobný a nákladný vlak.  

Letecká doprava: lietadlo, letisko.  

Lodná doprava: loď, prístav.  

 

9. ročník 

Nakupovanie  

Obchod, obchodný dom, veľké obchodné centrum, špecializované predajne  

Nakupovanie základných potravín  

Nakupovanie podľa zoznamu, vyhľadanie ceny, váženie ovocia a zeleniny  

Poznávanie dátumu výroby a dátumu spotreby potravín  

Zisťovanie celkovej ceny za nákup, používanie kalkulačky  

Nakupovanie základných hygienických potrieb  

Nakupovanie tovaru súvisiaceho s dennými hygienickými úkonmi  

Nakupovanie odevov a obuvi  

Komunikácia s predavačkou: požiadanie o pomoc pri nákupe, požiadanie o druh tovaru, jeho  

veľkosť, skúšanie tovaru, platenie  

Služby  

Čistiareň, práčovňa, oprava obuvi, oprava elektrospotrebičov – výmenný lístok k objednanej  

službe, platba  

Upratovanie domácnosti, čistenie kobercov, čalúneného nábytku, holičstvo, kaderníctvo  

Zdravie a choroba  

Pojmy zdravie a choroba  

Ochrana zdravia, prevencia ochorení otužovaním, vyváženým stravovaním a dodržiavaním  

pravidiel osobnej hygieny  

Zvýšená hygiena pri kontakte s chorými osobami, po návšteve nemocnice  

Angína, chrípka – prejavy ochorenia  

Liečebný režim – meranie teploty, užívanie liekov, pitie teplých čajov z liečivých bylín  

Druhy liekov – tablety, kvapky, sirupy, masti; bezpečné užívanie liekov  

U lekára  

Zdravotné stredisko, nemocnica s poliklinikou, všeobecný lekár, odborný lekár  

Karta poistenca, objednanie termínu vyšetrenia  

Bežné ochorenia a ich príznaky, opis ťažkostí, recept, návšteva lekárne  

Liečenie pacienta v domácnosti  

Privolanie obvodného lekára do bytu, lekárskej služby prvej pomoci, záchrannej služby  

Dopravné prostriedky  

Druhy dopravných prostriedkov – utvrdenie poznatkov z nižších ročníkov  

Miesto čakania na dopravný prostriedok - stanica, zastávka   

Kúpa cestovného lístka, cestovný poriadok, určovanie času  

Pravidlá správania sa v dopravných prostriedkoch  

Cestovanie dopravnými prostriedkami v mieste bydliska  

Na pošte  

Podávanie pohľadníc, listov, balíkov, peňažných poukážok, počítanie peňazí  

Požiadanie o pomoc  

Oboznámenie sa s prostredím pošty – podľa miestnych možností  

V banke  

Rozdelenie finančných prostriedkov na mesiac, rozpočet domácnosti, hospodárenie  

s peniazmi  

Sporenie, usporená suma, vklad, výber a zostatok peňazí v banke – práca s kalkulačkou  

Osobný účet, platobná karta, bankomat  

Oboznámenie sa s prostredím banky – podľa miestnych možností  

Naša vlasť  

Štátne symboly: štátna vlajka, štátny znak, štátna hymna  



Prezident Slovenskej republiky  

Najznámejšie oblasti a mestá Slovenskej republiky  

Návšteva v ZOO  

Zvieratá žijúce u nás a cudzokrajné zvieratá  

Využívanie voľného času  

Návšteva divadelného a filmového predstavenia, spoločenské a športové hry, turistika  

Prázdniny, dovolenka  

Striedanie práce a odpočinku. Aktívny a pasívny oddych  

Najznámejšie rekreačné miesta  

Pohľadnica z dovolenky  

 

10. ročník 

Nakupovanie  

Obchod, obchodný dom, veľké obchodné centrum, špecializované predajne.  

Nakupovanie základných potravín  

Nakupovanie podľa zoznamu, vyhľadanie ceny, váženie ovocia a zeleniny.  

Orientácia medzi regálmi, manipulácia s tovarom pri pokladni.  

Poznávanie dátumu výroby a dátumu spotreby potravín.  

Zisťovanie celkovej ceny za nákup, používanie kalkulačky.  

Nakupovanie základných hygienických potrieb  

Nakupovanie tovaru súvisiaceho s dennými hygienickými úkonmi.  

Nakupovanie odevov a obuvi  

Komunikácia s predavačkou: požiadanie o pomoc pri nákupe, požiadanie o druh tovaru, jeho  

veľkosť, skúšanie tovaru, platenie peniazmi a platobnou kartou.  

Služby  

Čistiareň, práčovňa, oprava obuvi, oprava elektrospotrebičov – výmenný lístok k objednanej  

službe, platba.  

Upratovanie domácnosti, čistenie kobercov, čalúneného nábytku, holičstvo, kaderníctvo.  

Zdravie a choroba  

Ochrana zdravia, prevencia ochorení otužovaním, vyváženým stravovaním a dodržiavaním  

pravidiel osobnej hygieny.  

Prejavy bežných ochorení.  

Liečebný režim – meranie teploty, užívanie liekov, pitie teplých nápojov.  

Druhy liekov – tablety, kvapky, sirupy, masti; bezpečné užívanie liekov.  

Ošetrenie drobných poranení, oboznámenie sa s prvou pomocou pri zlomenine.  

Sexuálna výchova, intímna hygiena v dospievaní.  

U lekára  

Zdravotné stredisko, nemocnica s poliklinikou, všeobecný lekár, odborný lekár.  

Karta poistenca, objednanie termínu vyšetrenia, preventívna prehliadka u zubného lekára.  

Bežné ochorenia a ich príznaky, opis ťažkostí, recept, návšteva lekárne.  

Privolanie obvodného lekára do bytu, lekárskej služby prvej pomoci, záchrannej služby.  

Liečba pacienta v nemocnici – pokoj na lôžku, vyšetrenia s prístrojmi.  

Dopravné prostriedky  

Druhy a spôsoby dopravy v regióne. 

Kúpa cestovného lístka, orientácia v cestovnom poriadku, rešpektovanie pravidiel správania  

sa v dopravných prostriedkoch.  

  

Na pošte  

Podávanie pohľadníc, listov, balíkov, peňažných poukážok, počítanie peňazí.  

Požiadanie o pomoc.  

Oboznámenie sa s prostredím pošty – podľa miestnych možností.  

V banke  

Rozdelenie finančných prostriedkov na mesiac, rozpočet domácnosti, hospodárenie  



s peniazmi.  

Sporenie, usporená suma, vklad, výber a zostatok peňazí v banke – práca s kalkulačkou.  

Osobný účet, platobná karta, bankomat.  

Oboznámenie sa s prostredím banky – podľa miestnych možností.  

Naša vlasť  

Štátne symboly: štátna vlajka, štátny znak, štátna hymna.  

Prezident Slovenskej republiky.  

Najznámejšie oblasti a mestá Slovenskej republiky.  

Oboznámenia sa s miestnou krajinou: okolité mestá, obce, rieky, prírodné zvláštnosti  

a kultúrne zaujímavosti.  

Návšteva v ZOO  

Zvieratá žijúce u nás a cudzokrajné zvieratá, spôsob ich života.  

Ochrana zvierat.  

Správanie ľudí v prírode, bezpečný pohyb a pobyt v prírode, oboznámenie sa s  

nebezpečenstvom besnoty.  

Využívanie voľného času  

Návšteva divadelného a filmového predstavenia, spoločenské a športové hry, turistika.  

Návšteva múzeí a výstav.  

Prázdniny, dovolenka  

Striedanie práce a odpočinku, aktívny a pasívny oddych.  

Najznámejšie rekreačné oblasti, kúpele v SR.  

Pohľadnica z dovolenky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Vzdelávacia 

oblasť 
Človek a hodnoty 

Predmet Náboženská výchova 

Ročník/časový 

rozsah výučby- 

týždenne 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

1 h 1 h 1h 1 h 1 h 1 h 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet náboženská výchova sa vyučuje aj v špeciálnych základných školách. Vo vyučovaní 

náboženskej výchovy má učiteľ priestor na rozvíjanie osobnosti a náboženského uvedomenia 

mentálne postihnutých žiakov, ktorí majú často poškodenú vonkajšiu mozgovú kôru, ktorá spája 

vonkajší svet s vnútorným svetom. Stredná vrstva mozgovej kôry, kde je sídlo citového života, však 

býva pomerne nedotknutá, preto mentálne postihnuté deti vedia byť prítulné, aj keď svoju vďačnosť 

nevedia vždy verbalizovať. Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska 

prirodzene bytosť náboženská,  

má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto 

opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní 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.  

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské  

myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského 

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu 

Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou.  

Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, 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 javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej  

štruktúry s lineárnou. Špirálové usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva  

v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni. 

 

Ciele predmetu 

Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie  
hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom,  
ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život 
spoločnosti.  



Náboženstvo/náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 
jednotlivcom  
i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným  
ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné  
predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej 
spoločenskej  
diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je 
skutočne  
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. 
 
OBSAH  
 
5. ročník 
 
Ročníková téma: CESTA DÔVERY  
Žiak si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Nadobúda 
istotu v seba, v milujúcich ľudí, ktorá je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie.  
Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa 
dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje, sa zakladá 
na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú 
príbehy, pomocou nich žiak Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, 
ktorému možno úplne dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť.  
Ročníkový cieľ  
Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi. 
Budovať postoj dôvery k Bohu. Formovať postoj dôverného vzťahu s Bohom. 
1. TÉMA: MILUJÚCI NEBESKÝ OTEC 
Obsah • byť spolu, rozprávať sa (prejav dôvery) • komunikácia v rodine • moja modlitba • 
modlitba Otčenáš 
2. TÉMA: ODPÚŠŤAJÚCI NEBESKÝ OTEC 
Obsah • strata dôvery • vina a previnenie • povedať odpusť, prepáč 
3. TÉMA: NEBESKÝ OTEC POSIELA Z LÁSKY SVOJHO SYNA 
Obsah • dar • najvzácnejší dar od Otca • krst Ježiša • priateľstvo s Ježišom 
4. TÉMA: PÁN JEŽIŠ – NÁŠ ZÁCHRANCA 
Obsah • vzkriesenie Jairovej dcéry • Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša • nedeľa – deň 
oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania • Ježiš nám posiela Ducha Svätého 
 
6. ročník 
 
Ročníková téma: CESTA VIERY  
Človek, prichádzajúci na tento svet, sa stáva súčasťou prirodzenej rodiny. Mala by sa stať 
miestom lásky, bezpečia, porozumenia, starostlivosti. Nemožno uprieť obetu, starostlivosť a 
lásku rodičom, ktorí prijali svoje dieťa ako dar. Nie všetky deti však môžu zažiť teplo domova. 
Zvlášť citlivá je táto otázka u detí, kde prirodzená rodina neposkytuje základné rodinné 
hodnoty. Je omnoho náročnejšie takýmto žiakom, u ktorých sú narušené ľudské vzťahy, 
odovzdávať posolstvo o Božej láske. Nesmierne dôležité je ponúknuť a dať im zažiť, že je tu 
niekto, kto ich nekonečne miluje. A je to práve Boh, ktorý každého pozýva do duchovnej rodiny, 
do Cirkvi. Žiak má byť sprevádzaný na ceste viery a spoznávať základné pravidlá komunikácie s 
Bohom a vzájomného medziľudského spolunažívania. Má sa pripraviť na dôležitý medzník vo 
svojom živote – prvé prijatie sviatosti zmierenia a stretnutie s Kristom v Eucharistii. Mal by 



spoznať sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie ako dar a prijať pozvanie k životu v 
spoločenstve veriacich ľudí, ktorí sa podieľajú na budovaní občianskej spoločnosti. Aj mentálne 
postihnutý žiak je schopný vnímať a precítiť nevyslovenú skutočnosť v hĺbke, v ktorej sa Boh 
zjavuje človeku. Náboženská edukácia umožňuje rozvíjať u mentálne postihnutých žiakov ich 
duchovný rozmer primeraným spôsobom, čím sa podieľa na celistvej výchove žiaka.  
Ročníkový cieľ  
Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania 
osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu 
pre každodenný život. Disponovať sa na prijatie sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie. 
1. TÉMA: SOM BOŽIE DIEŤA 
Obsah • krst – krstné symboly /voda, krstné rúcho, svieca/ • som Božie dieťa • zákon lásky • 
Ježiš – náš vzor 
2. TÉMA: HLAS BOHA 
Obsah • milujem a oslavujem nebeského Otca • milujem každého, aj seba • rodičia • chránim 
život a zdravie • majetok • hovorím pravdu • hriech nás odvádza od Boha • svedomie 
3. TÉMA: JEŽIŠ – NÁŠ ZÁCHRANCA 
Obsah • Otec posiela Syna • Syn nás zmieruje s Otcom – márnotratný syn • chceme sa zmieriť 
s Otcom – sviatosť zmierenia 
4. TÉMA: JEŽIŠ NÁS PRIVÁDZA K OTCOVI 
Obsah • posledná večera • svätá omša a jej časti • Eucharistia • život s Ježišom 
 
7. ročník  
  
Ročníková téma: CESTA NÁDEJE  
Žiak objavuje prostredníctvom viery rozmer nádeje. Nádej v dieťati rozvíja dôveru, ktorá mu 
umožňuje dôverovať sebe, ľuďom a Bohu. Nádej otvára dieťaťu dvere do sveta – do niečo 
nového, neznámeho. Na jednej strane sa žiak snaží o istú nezávislosť, ale na druhej strane túži 
niekam patriť. Túži po vzťahoch s rovesníkmi, s Bohom, je to prirodzená túžba po budovaní 
spoločenstva. Dokáže vnímať dobro, ktoré ho presahuje, čím rozvíja svoj pozitívny postoj k 
životu. 
Ročníkový cieľ  
Objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k svetu a k Bohu. Oceniť potrebu kresťanskej nádeje 
pre osobný život. Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv. 
1. TÉMA: ODPÚŠŤAME SI NAVZÁJOM 
Obsah • môj postoj k sebe (sebaúcta) a k ľuďom • môj postoj k Bohu (priateľstvo s Bohom) • 
Ježiš chce byť hosťom u Zacheja • Ježiš odpúšťa ľuďom (uzdravenia) • Ježiš ma uzdravuje 
2. TÉMA: BOH NÁM ODPÚŠŤA 
Obsah • šťastie a dobro človeka • hriech a jeho následky /vina, previnenie/ • sviatosti – 
znamenia Božej lásky /krst, sviatosť zmierenia/ • sviatosť zmierenia – sviatosť uzdravenia 
3. TÉMA: KONÁME DOBRÉ SKUTKY 
Obsah • priatelia • pomoc ľuďom • byť ako Ježiš • Ježiš ide v ústrety ľuďom • Ježiš pomáha • 
Boh sa stará o človeka 
4. TÉMA: ROZPRÁVAME SA S ĽUĎMI 
Obsah • formy rozhovoru • rozhovor zbližuje ľudí 
5. TÉMA: ROZPRÁVAME SA S BOHOM 
Obsah • Boh sa prihovára ľuďom • rozhovor s Bohom • Ježiš nás učí modliť sa – modlitba 
Otčenáš 
 
8. ročník 



 
Ročníková téma: CESTA PRAVDY 
Žiak v sebe objavuje túžbu po hľadaní pravdy. Na tejto ceste potrebuje byť sprevádzaný 
pravdou, ktorá ho vedie k Bohu a ktorej hodnotu sa učí spoznávať. Rozvíja v sebe schopnosť 
vnášať objavenú pravdu do života. Objavená pravda prehlbuje rozmer náboženskej viery v 
živote dieťaťa. Téma ročníka je rozvíjaná v kontexte spoznávania a obhajovania pravidiel 
Desatora v živote kresťana. Boh dal človeku pravidlá, ktoré hovoria o tom, že každý človek má 
rovnaké práva. Žiak je vedený k spoznávaniu Boha a jeho miesta v živote človeka, je 
povzbudzovaný k snahe dávať Boha na prvé miesto. Podľa prikázaní Desatora sa žiak učí 
formovať a rozvíjať svoj vzťah k Bohu i k druhým ľuďom, a tak integrovať obsah jednotlivých 
prikázaní do svojho praktického kresťanského života.  
Ročníkový cieľ  
Objaviť múdre pravidlá Desatora a podľa nich formovať svoj vzťah k Bohu a k ľuďom. Oceniť 
dobrotu a milosrdenstvo Boha, ktorý vedie človeka prostredníctvom Desatora. Formovať 
postoj spoznávania a hľadania pravdy. 
1. TÉMA: BOH UZATVÁRA ZMLUVU S ČLOVEKOM 
Obsah • Mojžiš prijíma Desatoro • Boh je Pán celého sveta – 1. Prikázanie 
2. TÉMA: HĽADÁM BOHA 
Obsah • ja a moje meno • Boh a jeho meno – 2. prikázanie • nedeľa – sviatočný deň – 3. 
prikázanie • svätá omša – oslava Boha 
3. TÉMA: KRÁČAM ZA PRAVDOU 
Obsah • život ako hodnota • túžba človeka po láske (výchova k láske) • manželstvo a rodina 
(ideál rodiny, rôzne formy pseudorodiny) • právo na česť a dobré meno • pravdovravnosť • 
právo na majetok • spravodlivosť v spoločnosti 
4. TÉMA: VZŤAH ČLOVEKA K ČLOVEKU 
Obsah • pravidlá doma, v škole, v spoločnosti • zlaté pravidlo 
 
9. ročník 
 
Ročníková téma: SLOBODA ČLOVEKA  
Žiak začína túžiť po osamostatnení sa a po slobode. Vychádza spod krídel ochrany autority. 
Oslobodzuje sa od nekritického vnímania autority, ktorú doposiaľ vnímalo ako miesto istoty, 
bezpečia a ochrany. Objavením rozmeru slobody v sebe rozvíja vzťah k svojej osobe a k druhým 
ľuďom. Táto skúsenosť slobody mu umožňuje objavovať slobodné rozhodnutie pre vzťah k 
Bohu. Slobodným nazeraním na vzťah s Bohom je schopné vidieť vo viditeľnom svete stopy 
Boha, s ktorým prehlbuje vzťah v náboženskom prežívaní.  
Ročníkový cieľ  
Poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na slobodu človeka. Osvojovať si 
návyky kresťanského životného štýlu. 
1. TÉMA: SLOBODA 
Obsah • chápanie slobody • otroctvo človeka (závislosti) • povolanie k slobode 
2. TÉMA: SLOBODA ČLOVEKA 
Obsah • exodus – cesta k slobode • hranice slobody – Desatoro 
3. TÉMA: SLOBODA A ROZHODNUTIA 
Obsah • slobodné rozhodnutie (nutnosť voľby) • sloboda a zodpovednosť • riešenie 
problémovej situácie 
4. TÉMA: REŠPEKTOVANIE ROZDIELNOSTI 
Obsah • rešpektovanie rozdielnosti • rozdielne cesty hľadania Boha (chrám – miesto oslavy 
Boha) • putovanie po ceste predkov 



5. TÉMA: LÁSKA – CESTA K SLOBODE 
Obsah • sloboda a vzťah k autoritám (autorita v Cirkvi) • kresťan v spoločnosti (angažovanosť 
v rodine, vo farnosti, v meste) 
 
10. ročník 
 
Ročníková téma: ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA  
Mladý človek si kladie existenciálne otázky a hľadá na ne odpovede. Vlastným výberom si 
zostavuje hierarchiu hodnôt, na základe ktorých si formuje životný štýl. Zaoberá sa aj otázkou 
viery. Je otvorený náboženskému prijímaniu rozmeru viery v nádeji, ktorú človeku ponúka Boh. 
Otvorenosť náboženskému nazeraniu na svet vytvára priestor na formáciu osobnosti k mravnej 
zodpovednosti. Mladý človek sa v procese stotožnenia s kresťanskými hodnotami pripravuje na 
život v zodpovednej kresťanskej angažovanosti.  
Ročníkový cieľ  
Posúdiť hodnotu zodpovednosti. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba, za iných a za 
svet, v ktorom žijem. Formovať návyk kresťanského životného štýlu v rodinnom a 
spoločenskom živote. 
1. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ 
Obsah • zodpovednosť • život – pozvanie k zodpovednosti (modelová situácia) 
2. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA 
Obsah • sebaocenenie a sebaprijatie • potreba životných vzorov • konfrontovanie imitácie 
mediálnych vzorov s reálnymi vzormi • ponuka vzorov: biblické vzory – biblické postavy (Jn 
1,35-39), kresťanské vzory – vzory svätcov 
3. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU VIERU 
Obsah • prečo veriť? (dôvody viery) • vyznanie viery – rozhodnutie pre vieru • kresťanská 
zrelosť (sviatostný život) 
4. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA DRUHÝCH ĽUDÍ 
Obsah • formy lásky (priateľstvo a láska) • potreba lásky (láska človeka k človeku a láska 
človeka k Bohu) 
5. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA ZA SVET 
Obsah • ekológia a zodpovednosť – Gn 1,28-29 (globálne problémy) • kresťan v spoločnosti 
(angažovanosť v meste, farnosti, škole) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Vzdelávacia 

oblasť 
Matematika a práca s informáciami 

Predmet Matematika 

Ročník/časový 

rozsah výučby - 

týždenne 

P. r 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 10. r 

2h 3h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

 

Charakteristika učebného predmetu  

 

Žiak získava prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti  

a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na svojom  

aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať.  

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný  

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny  

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka.  

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie  

žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam  

žiaka. Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok  

a vhodné učebné prostredie.  

Učivo musí byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka  

najprijateľnejšie. Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby  

osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 

 

Ciele učebného predmetu  

 

Cieľom učebného predmetu matematika je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré v priebehu 

svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a rozvíjať ich schopnosti, 

pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto 

cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich 

ich veku a postihnutiu. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto 

cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

-  Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh. 

- V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, 

písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov. 

- Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore. 

- Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, 

tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický 

model. Približovať žiakom dennú prax. 



- Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a 

sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v 

osobnom aj verejnom kontexte. 

- V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a 

komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a 

kompetenciu učiť sa učiť sa.  

 

OBSAH 

 

Prípravný ročník 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar.  

Triedenie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar.  

Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto.  

Orientácia v priestore. Vzťahy: dopredu – dozadu, hore – dole, vpravo – vľavo.  

Priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom.  

Priraďovanie predmetov k tomu čo ich dopĺňa.  

Vyhľadávanie rovnakých obrázkov.  

Skladanie celku z častí. 

 

1. ročník 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar.  

Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov.  

Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto, malý – veľký, krátky – dlhý.  

Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec. Vlastnosti: okrúhly a hranatý,  133 

vzťahy: dopredu – dozadu, hore – dole. 

Číslo 1. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 1. Čítanie a písanie číslice 1.  

Znázorňovanie čísla 1.  

Číslo 2. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 2. Čítanie a písanie číslice 2.  

Znázorňovanie čísla 2.  

Porovnávanie čísel 1, 2. Rozklad čísla 2.  

Vzťahy väčší, menší, rovná sa. znázorňovanie nerovnosti a rovnosti pomocou tvorenia dvojíc.  

Znaky >, <, =. nerovnosti 1 < 2, 2 > 1, rovnosti 1 = 1, 2 = 2.  

Sčitovanie v obore do 2. Znak + (plus). Zápis príkladov sčitovania.  

Znázorňovanie príkladov sčitovania.  

Odčítavanie v obore do 2. Znak – (mínus). Zápis príkladov odčítavania. 

 

2. ročník 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar.  

Vzťahy: veľa – málo, väčší – menší, kratší – dlhší.  

Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník.  

Znaky väčší, menší. Porovnávanie čísel 1, 2.  

Číslo 3. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 3. Čítanie a písanie číslice 3.  



Znázorňovanie čísla 3.  

Porovnávanie čísel 1, 2, 3. Znaky <, >, =.  

Sčítanie v obore do 3. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania.  

Odčítanie v obore do 3. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.  

Rozklad čísla 2 a 3.  

Riešenie slovných príkladov.  

Číslo 4. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 4. Čítanie a písanie číslice 4.  

Znázorňovanie čísla 4.  

Porovnávanie čísel 1, 2, 3, 4. Znaky <, >, =.  

Sčítanie v obore do 4. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.  

Odčítanie v obore do 4. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.  

Rozklad čísla 2, 3, 4.  

Riešenie slovných príkladov.  

Mince 1 €, 2 €, počítanie s mincami.  

 

3. ročník 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností : množstvo, veľkosť, farba, tvar.  

Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov.  

Vzťahy : viac – menej, patrí – nepatrí, dlhý – krátky, pred – za, hneď pred – hneď za.  

Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník, priraďovanie názvu.  

Číslo 5. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 5. Čítanie a písanie číslice 5.  

Znázorňovanie čísla 5.  

Porovnávanie čísel 1, 2, 3, 4, 5. Znaky <, >, =.  

Sčítanie v obore do 5. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania.  

Riešenie slovných príkladov na sčítanie.  

Odčítanie v obore do 5. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.  

Rozklad čísla 5.  

Riešenie slovných príkladov.  

Mince 1 €, 2 €. Bankovka 5 €.  

Číslo 0. Číselný rad 0- 5. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Čítanie a písanie číslice 0.  

Porovnávanie čísel 0 - 5. Znaky <, >, =.  

Sčítanie s číslom 0. Znázorňovanie príkladov sčítania.  

Rozklad čísla v obore do 5.  

Slovné príklady na sčítanie.  

Odčítanie s číslom 0. Znázorňovanie príkladov odčítania. 65  

Slovné príklady na odčítania.  

Pamäťový nácvik príkladov sčítania a odčítania 

 

4. ročník 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností : množstvo, veľkosť, farba, tvar.  

Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov.  

Vzťahy : viac – menej, patrí – nepatrí, dlhý – krátky, pred – za, hneď pred – hneď za.  

Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník, priraďovanie názvu.  



Poznávanie geometrických telies guľa a kocka.  

Číslo 6 -10. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 6 - 10. Čítanie a písanie číslic 6 - 10.  

Znázorňovanie čísel 6 - 10.  

Porovnávanie čísel do 10. Znaky <, >, =.  

Rozklad čísel 6 - 10.  

Sčítanie v obore do 10. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania.  

Riešenie slovných príkladov na sčítanie.  

Odčítanie v obore do 10. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.  

Riešenie slovných príkladov.  

Mince 1 €, 2 €. Bankovka 5 €, 10 €.  

Oboznámenie sa s pojmami drahý – lacný.  

 

5. ročník 

Rad čísel od 10 do 20, vymenovanie radu názvov čísel, určovanie počtu predmetov počítaním  

po jednom, k číslu priradiť skupinu predmetov, čítanie a písanie číslic.  

Rozklad čísel v obore do 20.  

Usporiadanie a porovnávanie čísel v obore do 20, zápis pomocou znakov nerovnosti  

a rovnosti.  

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 20 bez prechodu cez desiatku s pomocou názoru, zápis  

príkladov sčitovania a odčítavania v obore do 20.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh.  

Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník,  

Valec – priraďovanie k názvu, triedenie a spoznanie valca medzi predmetmi každodenného  

života.  

 

6. ročník 

Numerácia v obore prirodzených čísel do 100.  

Počítanie po desiatkach do 100.  

Určovanie počtu predmetov počítaním po desiatich.  

Čítanie a písanie číslic.  

Usporiadanie čísel, číselná os.  

Porovnávanie desiatok, zápis pomocou znakov >, <, =.  

Manipulácia s peniazmi.  

Počítanie s mincami 1 €, 2 € a bankovkami 5 €, 10 €, 20 €, 50 €.  

Osvojovanie pojmov drahší – lacnejší.  

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ.  

Určovanie času – celé hodiny.  

Praktické meranie dĺžky v metroch.  

Praktické meranie objemu v litroch.  

Modelovanie a kreslenie z geometrických tvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh)  

priamych a krivých čiar.  

 

7. ročník 

Numerácia v obore do 100.  

Počítanie po desiatkach do 100, číselný rad do 100.  



Čítanie a písanie čísel do 100.  

Sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10.  

Opakovanie a utvrdenie sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ.  

Manipulácia s peniazmi.  

Počítanie s mincami 1 €, 2 € a bankovkami 5 €, 10 €, 20 €, 50 €.  

Počítanie s kalkulačkou.  

Praktické oboznamovanie sa s pojmami polovica, štvrtina na predmetoch a kresbách.  

Počtový zápis ½, ¼.  

Určovanie času na polhodiny.  

Dĺžkové miery 1m a 1 cm.  

Rysovanie čiar, meranie na cm.  

Precvičovanie poznávania rovinných obrazcov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh).  

Poznávanie geometrických telies medzi predmetmi každodenného života : kocka. 

 

8. ročník 

Pričítanie jednociferného čísla k dvojcifernému číslu bez prechodu cez základ 10 v obore do  

100.  

Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 v obore do  

100.  

Opakovanie a utvrdenie sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ 10.  

Počítanie s kalkulačkou.  

Manipulácia s peniazmi.  

Určovanie času.  

Pojmy 1 kus, 1 pár.  

Jednotky dĺžky 1m a 1 cm. Rysovanie čiar, meranie dĺžky.  

Jednotka hmotnosti 1 kg, váženie na kilogramy.  

Jednotka objemu 1 l, meranie objemu na litre. 

 

9. ročník 

Sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 v obore  

do 100.  

Sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10 v obore do 100. Príklady typu: 20 + 40 , 80 – 30 ,  

35 + 20 , 73 – 30.  

Písomné sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom cez základ 10  

v obore do 100 ( alebo s pomocou kalkulačky).  

Upevňovanie učiva o určovaní času (celé hodiny a polhodiny).  

Manipulácia s peniazmi - počítanie s bankovkami a mincami.  

Vysvetlenie pojmov – párne a nepárne čísla.  

Praktické meranie (metre, centimetre, litre) a váženie (kilogramy). Polovica, štvrtina, tretina  

aj so zápisom ½, ¼, ⅓.  

Využitie kalkulačky pri praktických úlohách.  

Rysovanie čiar, meranie dĺžky.  

 

10. ročník 

Písomné sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom cez základ 10  

v obore do 100 ( alebo s pomocou kalkulačky).  



Numerácia do 1 000 : počítanie po stovkách, čítanie a písanie číslic, usporiadanie čísel,  

číselná os, porovnávanie čísel, zápis pomocou znakov =, <, >.  

Sčítanie a odčítanie násobkov 100 v obore do 1 000.  

Riešenie praktických príkladov a jednoduchých slovných úloh z praxe.  

Poznávanie ďalších jednotiek dĺžky (milimeter, kilometer) a ich využitie v praxi.  

Poznávanie ďalších jednotiek hmotnosti (gram, tona) a ich využitie v praxi.  

Poznávanie ďalšej jednotky času (minúta) a jej využití v praxi, čítanie digitálneho zápisu  

času.  

Praktické meranie dĺžky, hmotnosti, objemu a času.  

Určovanie času s presnosťou na polhodiny.  

Počtové výkony s peniazmi.  

Upevnenie geometrického učiva o rovinných a priestorových útvaroch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Vzdelávacia 

oblasť 
Matematika a práca s informáciami 

Predmet Informatická výchova 

Ročník/časový 

rozsah výučby - 

týždenne 

7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

1h 1h 1h 1h 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  

  
Predmet informatická výchova má dôležité postavenie aj vo vzdelávaní žiakov s mentálnym  

postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov.  

Cieľom informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov  

a techník pri práci s počítačom.  

Žiaci si prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými počítačovými programami  

určenými pre výchovu, vzdelávanie a alternatívnu komunikáciu osvojujú obsluhu počítača na  

elementárnej užívateľskej úrovni primerane k ich individuálnym schopnostiam. Získané  

zručnosti im v praktickom živote uľahčia spôsob komunikácie.  

Tieto zručnosti žiaci upevňujú v medzipredmetových vzťahoch pri práci so špeciálnymi  

edukačnými programami, ktoré sú ľahko ovládateľné – jednou alebo dvoma klávesami, môžu  

ich používať aj žiaci s narušenou motorikou rúk.  

Odporúčame podľa možností školy, aby mali žiaci vzhľadom k ich individuálnym  

schopnostiam špeciálne pomôcky pre ovládanie PC ako sú rôzne tlačidlá, držiaky tlačidiel,  

klávesnice s veľkými aktívnymi plochami, dotykové monitory, polohovacie zariadenia, ktoré  

nahrádzajú klasickú myš a rôzne komunikátory.  

 

Ciele učebného predmetu 

 

Cieľom informatickej výchovy  je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v 

každodennom živote. Vedieť pracovať s myšou a klávesnicou, pracovať s jednoduchým edukačným 

programom a hrou. Rozširovať svoje zručnosti v grafickom editore používaním ďalších nástrojov a  

vedieť pracovať v textovom editore s pomocou.  

 

OBSAH 

 

7. ročník 

Oboznámenie sa s počítačom:  

- poznávanie / pomenovanie jednotlivých častí počítačovej zostavy  

(PC, monitor, klávesnica, myš)  

- ovládanie klávesnice a myši samostatne, alebo s pomocou.  

Ovládanie jednoduchej hry:  

- pustenie / ukončenie hry samostatne alebo s pomocou.  



Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti:  

- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu  

- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora.  

Práca s edukačným programom:  

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, koordinácie pohybov  

- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné  

- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu.  

 

8. ročník 

Poznanie a pomenovanie jednotlivých častí počítačovej zostavy (PC, monitor, klávesnica,  

myš)  

Ovládanie klávesnice a myši samostatne alebo s pomocou.  

Ovládanie jednoduchej hry:  

- pustenie a ukončenie hry samostatne alebo s pomocou.  

Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti:  

- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu  

- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora.  

Práca s edukačným programom:  

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, jemnej motoriky, koordinácie  

 pohybov  

- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné  

- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu. 

 

9. ročník 

Ovládanie klávesnice a myši samostatne alebo s pomocou, poznávanie tlačiarne a jej funkcie.  

Ovládanie jednoduchej hry:  

- pustenie a ukončenie hry samostatne alebo s pomocou.  

Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti:  

- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu- používanie nástroja výplň a výber  

 farby, tvary  

- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora,- používanie nástroja otáčanie, zmena  

 veľkosti obrázka.  

Práca v textovom editore:  

- orientácia na klávesnici v poli písmen a číslic, poznávanie funkcie klávesov Enter  

a Backspace.   

Práca s edukačným programom:  

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, jemnej motoriky, koordinácie  

 pohybov  

- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné  

- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu 

 

10. ročník 

Ovládanie klávesnice a myši samostatne alebo s pomocou, poznávanie tlačiarne a jej funkcie.  

Ovládanie jednoduchej hry:  

- pustenie a ukončenie hry samostatne alebo s pomocou.  

Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti:  

- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu, používanie nástroja výplň a výber  

 farby, tvary, veľkosť čiary  

- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora, používanie nástroja otáčanie, zmena  

 veľkosti obrázka, prilepenie.  

Práca v textovom editore:  

- orientácia na klávesnici v poli písmen a číslic, poznávanie funkcie klávesov Shift,  



 Enter, Backspace a Escape.  

Komunikácia prostredníctvom IKT:  

- detské webové stránky (obrázky, rozprávky, detské filmy, hudba).  

Práca s edukačným programom:  

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, jemnej motoriky, koordinácie  

 pohybov  

- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné  

- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Vzdelávacia 

oblasť 
Človek a svet práce 

Predmet Pracovné vyučovanie 

Ročník/časový 

rozsah výučby - 

týždenne 

Pr. r 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 10. r 

4h 4h 4h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

 

Charakteristika učebného predmetu  

 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym  

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania  

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti  

a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu.  

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a hygienických  

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností  

a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších ročníkoch je dôležitým  

činiteľom predprofesionálnej prípravy.  

Pracovné vyučovanie prispieva k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k rozvoju jeho  

schopností, možností a zručností. V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju  

celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho život zmysluplnejším a nezávislejším.  

Obsah predmetu sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených podmienkach, v situáciách,  

v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote vykonávať.  

Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zložky.  

Sebaobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela  

a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania.  

Práce v domácnosti – žiaci si osvojujú základné pracovných návyky v domácnosti, zručností  

potrebné pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto zložky je aj šitie. Žiaci  

nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj  

práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udržiavať poriadok  

a hygienu v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch nadobúdajú žiaci zručnosti pri príprave  

jednoduchých nápojov a jedál.  

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich  

v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky.  

Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montážne a demontážne  

práce. Vo vyšších ročníkoch je súčasťou tejto zložky aj práca s drevom.  

Pestovateľské práce – žiaci sa učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, nadobúdajú  

základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny.  

Vzhľadom na to, že nie každá škola má školský pozemok, odporúčame práce na školskom  



pozemku nahradiť inou činnosťou, podľa podmienok školy.  

 

Ciele učebného predmetu  

– Utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti,  

– utvárať a zvyšovať základné návyky pri stravovaní,  

– rozvíjať jemnú a hrubú motoriku,  

– utvárať základné pracovné zručnosti,  

– utvárať schopnosť adekvátne používať predmety,  

– rozlišovať rôzne materiály,  

– rozvíjať schopnosť využívať voľný čas,  

– osvojiť si základné pracovné zručnosti a návyky potrebné pri práci v domácnosti,  

– osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri práci s drevom,  

– osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach.  

– rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci,  

– zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu, 

– osvojiť si správne pomenovanie nástrojov a stavebnicových častí,  

– oboznámiť sa s obsluhou žehličky, ručného krájača chleba,  

– vypestovať u žiakov zručnosti vedúce k čo najvyššiemu stupňu samostatnosti,  

dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá pri zaobchádzaní s elektrospotrebičmi  

 a čistiacimi prípravkami.  

 

OBSAH 

 

Prípravný ročník 

Sebaobslužné činnosti  

Osobná hygiena – používanie hygienických potrieb.  

Osvojenie si hygienických návykov s pomocou.  

Používanie vreckovky, WC (splachovanie), toaletného papiera.  

Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou.  

Obúvanie a vyzúvanie s pomocou.  

Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s pomocou.  

Používanie zipsu s pomocou.  

Základné návyky pri stravovaní.  

Používanie rúk pri jedle.  

Práce v domácnosti  

Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou.  

Odkladanie odevu a obuvi s pomocou.  

Utieranie prachu s pomocou.  

Zvládnutie výmeny uterákov s pomocou  

Zapínanie a vypínanie osvetlenia.  

Púšťanie vody – páková batéria, kohútik.  

Používanie štipcov na bielizeň s pomocou.  

Primerané používanie predmetov, hračiek.  

Oboznámenie sa so zariadením kuchyne.  

Rozlíšenie potravín od iných predmetov s pomocou.  



Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou.  

Základy jednoduchého prestierania k stolovaniu.  

Základy bezpečnosti v kuchyni.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

- Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína.  

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru.  

- Manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie, vyberanie,  

navliekanie, lepenie, presýpanie.  

Práce s papierom  

- Trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera.  

- Obkresľovanie a vyfarbovanie papierovej makety.  

Montážne a demontážne práce   

- Navliekanie drobných predmetov: korále, krúžky a pod. . 

- Manipulovanie s kockami: ukladanie na seba, vedľa seba.  

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veľkej matice na skrutku.  

- Práce so stavebnicami podľa výberu žiaka.  

- Skladanie jednoduchého puzzle.  

Pestovateľské práce  

Polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku s pomocou.  

Oboznámenie sa so záhradným náradím: hrable.  

Hrabanie lístia s pomocou.  

 

1. ročník 

Sebaobslužné činnosti  

Osobná hygiena – nácvik potrebných činností a postupov.  

Používanie hygienických potrieb.  

Osvojenie si hygienických návykov s pomocou.  

Používanie WC, splachovanie, používanie toaletného papiera a vreckovky.  

Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou.  

Obúvanie a vyzúvanie s pomocou.  

Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s pomocou.  

Používanie zipsu, patentiek s pomocou.  

Navliekanie šnúrky do topánky, viazanie uzla.  

Osvojenie si základných stravovacích návykov.  

Spoznať potreby pre stravovanie, spoznať vlastné a používať ich.  

Používanie lyžice pri jedle.  

Práce v domácnosti  

Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou.  

Odkladanie odevu a obuvi s pomocou.   

Utieranie prachu s pomocou. 

Vynášanie odpadkov s pomocou.  

Vedieť vymeniť uterák.  

Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien.  

Zapínanie a vypínanie osvetlenia.  

Púšťanie vody – páková batéria, kohútik.  



Primerané používanie rôznych predmetov a hračiek.  

Oboznámenie sa so zariadením kuchyne.  

Rozlíšenie potravín od ostatných predmetov s pomocou.  

Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou.  

Základy jednoduchého prestierania k stolovaniu.  

Odkladanie špinavého riadu zo stola.  

Základy bezpečnosti v kuchyni.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

- Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína, prírodniny a iné.  

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru.  

- Manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie, vyberanie,  

navliekanie, lepenie, presýpanie.  

- Namotávanie a splietanie vlny a špagátov rôznej hrúbky.  

- Strihanie papiera, textilu, vlny, špagátov.  

- Viazanie uzlov.  

Práce s papierom  

- Trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera.  

- Obkresľovanie, vytrhávanie, lepenie a vyfarbovanie šablóny z papiera.  

- Nalepovanie samolepiek.  

Montážne a demontážne práce  

- Navliekanie drobných predmetov a prírodnín: korále, šípky, vhodné cestoviny a iné.  

- Manipulovanie s kockami: ukladanie kociek na seba, vedľa seba.  

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie predmetov a hračiek.  

- Práce so stavebnicami: mozaika, domino a iné.  

- Skladanie jednoduchého puzzle.  

Pestovateľské práce  

Polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku s pomocou.  

Oboznámiť sa so sadením, klíčením a rastom rastlín.  

Práca so záhradným náradím: hrable.  

Zbieranie plodov z listnatých a ihličnatých stromov.  

 

2. ročník 

Sebaobslužné činnosti  

Osobná hygiena - umývanie rúk a tváre, nácvik alebo utvrdenie správneho postupu,  

používanie mydla a uteráka.  

Používanie vreckovky a hrebeňa.  

Používanie WC, toaletného papiera, splachovanie, následná hygiena rúk - samostatne alebo  

s pomocou.  

Vyzliekanie a obliekanie odevu. Vytváranie zručnosti pri rozopínaní a zapínaní gombíkov,  

používaní zipsov, háčikov a patentiek.  

Obúvanie a vyzúvanie samostatne alebo s pomocou, rozväzovanie a zaväzovanie šnúrok,  

zapínanie a odopínanie pomocou suchých zipsov.  

Stolovanie v triede - hygiena stolovania, používanie obrúska, malej lyžičky. Sebaobsluha pri  

desiatovaní.  

Stolovanie v školskej jedálni – používanie taniera a lyžice. Používanie vidličky a noža  



s pomocou (závisí od individuálnej schopnosti žiaka).  

Práce v domácnosti  

Samostatné odkladanie predmetov v triede na určené miesto. Samostatné odkladanie odevu a obuvi 

v šatni. Čistenie topánok od prachu. 

Utieranie prachu z lavíc, parapetných dosiek, utieranie tabule. 

Nácvik zametania smetí z podlahy pomocou malej metličky a lopatky.  

Vynášanie odpadkov z koša do smetnej nádoby s pomocou.  

Upevňujeme zručnosti pri púšťaní a zastavovaní vody podľa individuálnych schopností  

žiakov.  

Odkladanie riadu na určené miesto. Pomenovanie základného riadu.  

Základy stolovania – nácvik jednoduchého prestierania.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

- Poznávanie a triedenie drobného materiálu (prírodniny, kamienky, korálky) podľa veľkosti,  

 farby a tvaru. Ukladanie roztriedeného materiálu do rôznych nádob podľa pokynov.  

- Manipulácia s drobným materiálom: skladanie mozaiky vkladaním, napichávaním,  

 nalepovaním. Navliekanie korálok rovnakej farby alebo veľkosti.  

- Namotávanie vlny na cievku, splietanie vlny a špagátov, nácvik viazania uzla, mašličky.  

Práce s papierom  

- Poznávanie základných vlastností papiera: hrúbka, povrch.  

- Porovnávanie vlastností papiera.  

- Trhanie, krčenie, nalepovanie, skladanie a strihanie papiera. Práca s nožnicami.  

Montážne a demontážne práce  

Skladanie a rozkladanie predmetov a stavebníc. Ukladanie na seba, vedľa seba, spájanie,  

skrutkovanie, zasúvanie.  

Skladanie jednoduchého puzzle, domina, mozaiky.  

Cvičenie motoriky, pozornosti, presnosti.  

Pestovateľské práce  

Starostlivosť o izbové rastliny : polievanie, kyprenie pôdy, ošetrovanie listov od prachu,  

odstraňovanie odumretých častí rastlín.  

Práca so záhradným náradím – hrable, motyka. Hrabanie lístia.  

Sadenie, klíčenie, rast rastlín – tráva, hrach, fazuľa (do črepníkov). Pomoc pri zbere úrody na 

školskom pozemku.  

 

 

3. ročník 

Sebaobslužné činnosti  

Osobná hygiena – utvrdenie správneho postupu umývania rúk a tváre, používanie mydla,  

uteráka, hrebeňa a vreckovky.  

Používanie WC, toaletného papiera, splachovanie, hygiena rúk – samostatne.  

Vyzliekanie a obliekanie odevov a bielizne. Utvrdenie zručnosti pri rozopínaní a zapínaní  

gombíkov, používaní zipsov, patentiek. Upevňovanie opaskov.  

Samostatné obúvanie a vyzúvanie, rozväzovanie alebo zväzovanie šnúrok, zapínanie  

a odopínanie suchých zipsov.  

Stolovanie v triede a v školskej jedálni. Sebaobsluha pri jedení. Vytváranie zručnosti pri  

používaní vidličky a noža.  



(Úroveň dosiahnutia zručnosti závisí od individuálnej schopnosti žiaka.)  

Práce v domácnosti  

Starostlivosť o osobné veci a školské pomôcky. Samostatné odkladanie pomôcok v triede na  

určené miesto. Ukladanie osobných vecí do tašky, hygienického vrecúška.  

Utieranie prachu z nábytku v triede, utieranie tabule.  

Vytváranie zručnosti pri zametaní podlahy metličkou a lopatkou.  

Samostatné zbieranie odpadkov a vynášanie koša do smetnej nádoby.  

Samostatné odkladanie odevov a obuvi v šatni.  

Odomykanie a zamykanie dverí.  

Osvojenie názvov základného riadu. Odkladanie riadu. Utieranie plastovej tácky.  

Utváranie zručnosti v jednoduchom prestieraní  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiál  

Triedenie rôznych druhov drobného materiálu podľa veľkosti, farby a tvaru  

Ukladanie roztriedeného materiálu do rôznych nádob, škatúľ a zásuviek podľa pokynov.  

Manipulácia s drobným materiálom: presýpanie, prekladanie, skladanie mozaiky  

(vkladaním, napichávaním, nalepovaním). Navliekanie korálok podľa pokynov.  

Namotávanie vlny na cievku. Spletanie špagátikov.  

Strihanie povrázkov, slamy, vlny, handričiek. Precvičovanie viazania uzla a mašličky. -  

Zbieranie a rozlišovanie listov, nalepovanie listov.  

Práce s papierom  

Triedenie a porovnávanie papiera podľa vlastností. Povrch (hladký, drsný), hrúbka (tenký,  

hrubý), farba.  

Prekladanie, skladanie, vystrihovanie, nalepovanie, zlepovanie papiera (skladačky, mozaiky).  

Potláčanie papiera odtlačkami rozličných predmetov, detskými tlačidielkami.  

Montážne a demontážne práce  

Stavanie z kociek (komíny, mosty, steny, domy).  

Skladanie, rozkladanie, skrutkovanie predmetov, hračiek, stavebníc.  

Zostavovanie tvarov zo špajlí, tyčiek, drievok.  

Pestovateľské práce  

Starostlivosť o izbové rastliny – upevnenie základov starostlivosti o izbové rastliny  

z predošlého ročníka.  

Polievanie kvetinových hriadok na školskom záhone.  

Poznávanie podmienok pre život rastlín – voda, vzduch, svetlo, teplo, pôda – pozorovanie  

klíčenia a rastu rastlín( tráva, fazuľa, hrach, obilie).  

Práca so záhradným náradím- hrable, motyka, krhla.  

Pomoc pri zbere úrody na školskom pozemku.  

Hrabanie lístia. Zbieranie šišiek, plodov gaštana, duba, buka, šípok.  

 

4. ročník 

Sebaobslužné činnosti  

Osobná hygiena: (opakovanie všetkých činností, ktoré si žiaci osvojovali v predchádzajúcich  

ročníkoch) čistenie zubov.  

Skladanie odevov na určené miesto, vešanie na vešiak. Odstraňovanie prachu z odevov  

prášením.  

Zvyšovanie samostatnosti pri obúvaní a vyzúvaní, čistenie topánok od prachu.  



Stolovanie v triede a v školskej jedálni. Zdokonaľovanie sa v stolovaní, používaní príboru,  

servítky.   

Práce v domácnosti  

Starostlivosť o osobné veci a školské pomôcky.  

Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní pomôcok v triede na určené miesto. Ukladanie  

osobných vecí do tašky, hygienického vrecúška.  

Ukladanie pomôcok v triede a do aktovky.  

Zametanie podlahy a utieranie prachu v triede.  

Samostatné zbieranie a vynášanie odpadkov.  

Odomykanie a zamykanie dverí kľúčom.  

Utváranie zručnosti v jednoduchom prestieraní, umývanie a utieranie riadu.  

Základy varenia: príprava čaju, natieranie chleba maslom, džemom.  

Čistenie zeleniny.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

Triedenie a ukladanie rôznych druhov materiálov a predmetov.  

Manipulácia s drobným materiálom.  

Navíjanie vlny, špagátov na cievku.  

Namotávanie vlny, špagátov na klbko.  

Navliekanie korálok podľa vzoru.  

Precvičovanie viazania uzla a mašličky.  

Práce s papierom  

Triedenie a porovnávanie papiera podľa vlastností (hladký, drsný, hrubý, tenký a pod.).  

Prepichovanie a navliekanie papiera rôznej kvality na niť. Prekladanie, skladanie, vystrihovanie, 

nalepovanie, zlepovanie papiera.  

Strihanie papiera po predkreslenej čiare.  

Práce s drevom  

Oboznamovanie sa s vlastnosťami dreva a ich porovnávanie s vlastnosťami papiera a kartónu  

v praktických činnostiach.  

Opracovanie dreva brúsnym papierom.  

Montážne a demontážne práce  

Stavanie z kociek.  

Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním.  

Pestovateľské práce  

Ošetrovanie izbových rastlín.  

Polievanie kvetinových hriadok na školskom záhone.  

Príprava pôdy pred siatím, práca so záhradným náradím.  

Siatie do jamiek a hriadok.  

Zbieranie liečivých rastlín (podľa miestnych podmienok).  

 

5. ročník 

Sebaobslužné činnosti  

Opakovanie činností, postupov potrebných pri osobnej hygiene a hygienických návykoch  

a sebaobslužných činnostiach osvojených v predchádzajúcom ročníku.  

Zvyšovanie samostatnosti pri umývaní zubov.  

Používanie kefky na nechty, vedieť rozlíšiť špinavé a čisté ruky.  



Používanie príboru pri stolovaní podľa pokynov.  

Úprava zovňajšku: používať hrebeň, urobiť si účes, skontrolovať svoj výzor v zrkadle.  

Práce v domácnosti  

Opakovanie činností osvojených v nižšom ročníku.  

Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní odevu a obuvi na určené miesto.  

Používanie ramienka na šaty.  

Ukladanie a udržiavanie čistoty šiat podľa pokynov.  

Utieranie prachu.  

Utieranie a umývanie podlahy.  

Používanie kľúča pri odomykaní a zamykaní dvier, visiaceho zámku.  

Základné obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení.  

Navliekanie nite do veľkej ihly, urobiť uzol na konci nite.  

Zložitejšie prestieranie k stolovaniu – plytký a hlboký tanier, servítka, príbor, pohár.  

Umývanie a utieranie riadu.  

Príprava jednoduchého jedla: natrieť chlieb, pečivo, uvariť zemiaky.  

Umývanie, čistenie ovocia a zeleniny.  

Príprava jednoduchého nápoja: malinovka, čaj, kakao.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

- Triedenie, priraďovanie, porovnávanie, ukladanie predmetov a rôznych materiálov.  

Manipulovanie s drobným materiálom. Opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov.  

- Navíjanie vlny, špagátov a podobných materiálov na cievku.  

- Namotávanie vlny a špagátu na klbko.  

- Viazanie uzla a mašličky.  

- Navliekanie koralov podľa vzoru.  

- Prepichávanie a navliekanie papiera rôznej kvality na niť.  

- Splietanie bužírky, špagátu, vlny.  

Práce s papierom   

- Strihanie, trhanie, krčenie a lepenie papiera. 

- Vystrihovanie bez predkreslenej čiary a po čiare.  

- Skladanie a prekladanie papiera. Rozkladanie a skladanie škatúľ.  

- Oblepovanie predmetov papierom.  

- Šitie jednoduchých stehov so zdvojenou niťou na perforovaný kartón.  

Práce s drevom  

- Opracovanie povrchu dreva brúsnym papierom.  

- Zatĺkanie a vyťahovanie klincov.  

- Úprava dreva pilníkom.  

Montážne a demontážne práce  

- Spájanie špajdlí, drievok a konárikov drôtom a špagátom.  

- Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním.  

- Rozoberanie modelov vytvorených spájaním a skrutkovaním.  

- Skladanie puzzle a mozaiky.  

Pestovateľské práce  

Polievanie izbových rastlín, odstraňovanie odumretých častí rastlín, kyprenie pôdy,  

ošetrovanie listov.  



Rýľovanie, hrabanie a kolíkovanie pôdy.  

Siatie do riadkov a jamiek.  

Pozorovanie klíčenia semien.  

Pestovanie kvetín.  

Pletie záhonov.  

 

6. ročník 

Sebaobslužné činnosti  

Samostatnosť pri osobnej hygiene a sebaobslužných činnostiach.  

Samostatnosť pri umývaní zubov, čistení nechtov, úprave zovňajšku.  

Samostatnosť pri stolovaní v používaní príboru.  

Samostatnosť v ukladaní osobných pomôcok do školskej aktovky, do hygienického vrecúška.  

Práce v domácnosti  

Samostatnosť pri odkladaní odevu a obuvi na určené miesto.  

Vešanie odevu na vešiak.  

Čistenie šatstva kefovaním, čistenie obuvi.  

Zamykanie a odomykanie dvier kľúčom, používanie visiaceho zámku.  

Základná obsluha bežných domácich audio a video zariadení (zapnúť/vypnúť, zvýšiť/znížiť  

hlasitosť zvuku).  

Utieranie prachu, umývanie podlahy.  

Zdokonaľovanie sa v stolovaní bez pomoci: plytký a hlboký tanier, príbor, pohár, servítka.  

Umývanie, utieranie, odkladanie riadu.  

Príprava jednoduchého jedla: natrieť pečivo a vianočku maslom, džemom. Natrieť chlieb  

nátierkou a ozdobiť pokrájanou uhorkou, rajčinou.  

Varenie zemiakovej kaše. Príprava kakaa v mikrovlnnej rúre. Príprava čaju s použitím varnej  

kanvice na vodu. Servírovanie čajového pečiva.  

Umývanie, čistenie a krájanie ovocia a zeleniny.  

Navliekanie nite do hrubej ihly, urobiť uzlík.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

Zdokonaľovanie praktických činností, ktoré si žiaci osvojili v predchádzajúcich ročníkoch.  

Zamerať sa na kombináciu rozličného materiálu, sledovať správny pomer veľkosti a ladenia  

farieb.  

Navliekanie korálok podľa vzoru.  

Viazanie uzla a mašličky.  

Prepichovanie papiera rôznej kvality a navliekanie na niť.  

Splietanie bužírky, špagátu, vlny. Prípravné práce na šitie: preťahovanie bužírky na cvičných 

drevených (plastových) doskách.  

Práce s papierom  

Strihanie papiera, vystrihovanie podľa predkreslenej čiary.  

Skladanie, prekladanie, lepenie papiera, oblepovanie predmetov.  

Prepletanie farebných pásikov. Použitie dierkovača, zošívačky.  

Rozkladanie a skladanie škatúľ. Balenie balíka.  

Prepichovať hrubou ihlou so zdvojenou niťou kartón s narysovanými priamkami a bodmi,  

jednoduchý steh.  

Práce s drevom  



Zatĺkanie a vyťahovanie klincov.  

Opracovanie dreva pilníkom a rašpľou.  

Úprava povrchu dreva brúsnym papierom.  

Montážne a demontážne práce  

Skladanie puzzle a mozaiky.  

Zostavovanie jednoduchých modelov z konštrukčnej stavebnice: spájať súčiastky pomocou  

matíc a skrutiek. Oboznámenie sa s jednotlivými súčasťami stavebnice a s predlohami.  

Pestovateľské práce  

Ošetrovanie izbových rastlín.  

Príprava pôdy pred siatím: rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok.  

Siatie do riadkov a jamiek: hrach, reďkovka, fazuľa.  

Zber liečivých rastlín podľa miestnych podmienok.  

 

7. ročník 

Sebaobslužné činnosti  

Precvičovanie samostatnosti pri osobnej hygiene: umývanie rúk, tváre, sprchovanie celého  

tela, čistenie zubov.  

Precvičovanie samostatnosti pri sebaobslužných činnostiach: obliekanie, vyzliekanie,  

ukladanie častí odevov a obuvi na určené miesto, používanie vreckovky, úprava účesu,  

používanie príboru a riadu pri stolovaní a ich odkladanie.  

Práce v domácnosti  

Upratovanie, utieranie prachu z nábytku, zametanie a umývanie podlahy.  

Ustlanie postele, skladanie pyžama.  

Pranie a sušenie spodnej bielizne, vreckoviek.  

Oboznámenie sa s obsluhou žehličky, poučenie o bezpečnosti pri práci s elektrickým  

spotrebičom, žehlenie vreckoviek.  

Krájanie chleba ručným krájačom, nožom.  

Natieranie chleba, sendviča, vianočky, žemle - maslom, džemom, medom, nátierkou,  

paštétou.  

Krájanie a servírovanie zeleniny (rajčiny, papriky, uhorky, reďkovky).  

Varenie: príprava čaju, mlieka, kakaa, bielej kávy. Vajíčko natvrdo a namäkko.  

Príprava nátierky, obložených chlebíčkov.  

Varenie polievok, zemiakov.  

Šitie: prišívanie gombíka, patentky, háčka.  

Ošetrenie rany – odrenina, rezná rana, popáleniny.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

Zdokonaľovanie praktických činností s náročnejšími úlohami. 87  

Zaväzovanie mašle. Prepichovanie prírodnín a iných predmetov, navliekanie na niť.  

Výroba náhrdelníkov, náramkov; mozaiky a koláže z rozličných materiálov.  

Zvieratká z plodov.  

Zvyšovanie požiadaviek na presnosť práce.  

Práce s papierom a kartónom  

Vystrihovanie papiera podľa predkreslenej línie.  

Obkresľovanie šablóny a vystrihovanie tvarov.  

Vystrihovanie ozdôb, skladačiek, pásových vystrihovačiek, výroba záložky.  



Výroba mozaiky z farebného papiera.  

Práce s textilom  

Navliekanie nite do ihly, uzlík. Prišívanie gombíka na textil.  

Strihanie textilu na koláž, jednoduchá koláž z rozličného materiálu.  

Jednoduchý steh.  

Práce s drevom  

Utvrdenie učiva : povrchová úprava dreva, zatĺkanie a vyťahovanie klincov.  

Stĺkanie a zlepovanie rôznych materiálov.  

Vŕtanie dier do dreva pomocou vrtákov.  

Spájanie dreva skrutkami. Práca so skrutkovačom.  

Poučenie o bezpečnosti pri práci s náradím.  

Montážne a demontážne práce  

Zostavovanie modelov z konštrukčných stavebníc.  

Demontáž modelov, ukladanie súčiastok do škatúľ.  

Modely podľa stavebnicových predlôh.  

Osvojenie si názvov stavebnicových častí a nástrojov.  

Pestovateľské práce  

Ošetrovanie izbových rastlín.  

Príprava pôdy: rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok.  

Siatie a sadenie zeleniny podľa miestnych podmienok.  

Pletie záhonov, prihnojovanie, zavlažovanie.  

Pestovanie trvaliek a starostlivosť o ne.  

Zber úrody a jej uskladnenie na zimu.  

 

8. ročník 

Sebaobslužné činnosti  

Precvičovanie samostatnosti pri osobnej hygiene: umývanie rúk, tváre, sprchovanie celého  

tela, čistenie zubov.  

Precvičovanie samostatnosti pri sebaobslužných činnostiach: obliekanie, vyzliekanie,  

ukladanie odevu a obuvi, používanie vreckovky, úprava účesu, používanie príboru a riadu pri  

stolovaní a ich odkladanie.  

Práce v domácnosti  

Upratovanie, utieranie prachu z nábytku, zametanie a umývanie podlahy, čistenie umývadla,  

oboznamovanie sa s čistiacimi prostriedkami.  

Ustlanie postele, skladanie pyžama.  

Pranie a sušenie spodnej bielizne, vreckoviek.  

Zdokonaľovanie sa v žehlení rovných kusov bielizne.  

Krájanie chleba ručným krájačom, nožom.  

Príprava nátierky, obložených chlebíčkov, jednohubiek, servírovanie zeleniny na tanieri.  

Varenie: príprava čaju, mlieka, kakaa, bielej kávy. Vajíčko natvrdo a namäkko, praženica.  

Varenie polievok, zemiakovej a krupicovej kaše.  

Šitie: jednoduché opravy odevov, predný a zadný steh.  

Precvičovanie ošetrenia rany.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

Zdokonaľovanie praktických činností s náročnejšími úlohami, zvyšovanie požiadaviek na  



presnosť práce.  

Zaväzovanie mašle. Prepichovanie prírodnín a iných predmetov, navliekanie na niť.  

Kombinované práce s použitím rôznych materiálov.  

Práce s papierom a kartónom  

Vystrihovanie ozdôb, skladačiek, pásových vystrihovačiek.  

Výroba mozaiky z farebného papiera, priestorových figúrok.  

Skladanie papiera podľa čísel.  

Balenie darčeka do ozdobného papiera.  

Práce s textilom  

Jednoduchá koláž z rozličného materiálu.  

Jednoduché vyšívacie stehy (napríklad krížik) s prihliadnutím na individuálnu úroveň rozvoja  

motoriky žiaka.  

Práce s drevom Utvrdenie učiva : povrchová úprava dreva, zatĺkanie a vyťahovanie klincov, vŕtanie 

dier do  

dreva pomocou vrtákov.  

Pílenie dreva pílkou.  

Spájanie dreva skrutkami, práca so skrutkovačom.  

Utvrdzovanie pomenovania jednotlivých nástrojov.  

Montážne a demontážne práce  

Montáž a demontáž modelov, ukladanie súčiastok.  

Modely podľa stavebnicových predlôh.  

Zostavovanie pohyblivých modelov.  

Upevňovanie názvov stavebnicových častí a nástrojov.  

Pestovateľské práce  

Ošetrovanie izbových rastlín.  

Príprava pôdy: rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok.  

Siatie / sadenie zeleniny a kvetín podľa miestnych podmienok.  

Oboznámenie sa s hlavnými druhmi burín a možnosťami ich ničenia.  

Pletie záhonov, kyprenie pôdy, prihnojovanie, zavlažovanie.  

Pestovanie trvaliek a starostlivosť o ne.  

 

9. ročník 

Sebaobslužné činnosti  

Upevňovanie návykov a zručností súvisiacich s hygienou tela.  

Upevňovanie návykov a zručností súvisiacich s úpravou odevu.  

Práce v domácnosti  

Upratovanie, utieranie prachu z nábytku, zametanie a umývanie podlahy, vysávanie, ošetrovanie  

podlahovín.  

Udržovanie poriadku a hygieny v kúpeľni a na WC.  

Ručné pranie a pranie v automatickej práčke. Sušenie a žehlenie bielizne a odevov.  

Krájanie a natieranie chleba, sendviča, vianočky.  

Čistenie, krájanie a úprava zeleniny na tanieri.  

Príprava obložených chlebíčkov, servírovanie.  

Stolovanie, prestieranie.  

Hygiena v kuchyni. Čistenie umývadlového odtoku.  

Umývanie, utieranie a odkladanie riadu.  



Ručné kuchynské strojčeky - ich obsluha a údržba.  

Nákupy, uskladňovanie potravín.  

Varenie: čaj, mlieko, kakao, biela káva. Vajíčko natvrdo a namäkko, praženica.  

Polievky z polotovarov, zeleninová polievka.  

Zemiaková kaša, krupicová kaša, puding.  

Jednoduché jedlá: cestoviny s tvarohom alebo makom, špagety so syrom a kečupom, palacinky  

a parené buchty z polotovaru.  

Šitie: zdokonaľovanie sa v prišívaní gombíka, pútka a patentky.  

Stehovanie látky, začisťovací steh. Predný a zadný steh.  

Ručné zošívanie látok, strojové zošívanie podľa individuálnych schopností žiakov.  

Štopkanie a zašívanie dier.  

Našívanie a nažehľovanie záplat a aplikácií.  

Precvičovanie ošetrenia rany, význam lekárničky.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

Kombinované práce s použitím rôznych materiálov.  

Náplň práce určí učiteľ podľa individuálnych schopností žiakov tak, aby sa zvyšovala náročnosť 

úloh  

v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi.  

Práce s papierom a kartónom  

Rozlišovanie rôznych druhov papiera vizuálne, hmatom, ohýbaním.  

Poučenie o výrobe papiera.  

Zdokonaľovanie osvojených techník, zvyšovanie požiadaviek na presnosť práce.  

Strihanie po rovnej a zaoblenej čiare, vystrihovanie papiera podľa predkreslenej línie.  

Používanie obkresľovacích šablón.  

Skladanie, ohýbanie, zošívanie, lepenie papiera, výroba ozdôb a rôznych predmetov. Jednoduchšie 

kartonážne práce (meranie, strihanie, ohýbanie).  

Balenie predmetov do darčekového papiera. Farebné papierové mozaiky.  

Práce s drevom  

Opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov s dôrazom na presnosť práce.  

Meranie, upínanie, rezanie a orezávanie dreva.  

Vŕtanie pomocou vrtákov a spájanie dreva klincami, skrutkami, práca so skrutkovačom.  

Povrchová úprava dreva šmirgľovým papierom a pilníkom; farbením a lakovaním povrchu.  

Utvrdzovanie pomenovania jednotlivých nástrojov (pilník, vrták, kladivo, pílka, skrutkovač).  

Montážne a demontážne práce  

Zostavovanie modelov z konštrukčných (kovových i plastových) stavebníc.  

Montáž a demontáž modelov, ukladanie súčiastok.  

Zostavovanie priestorových modelov z kartónových vystrihovačiek.  

Pestovateľské práce  

Ošetrovanie izbových rastlín, presádzanie rastlín.  

Príprava pôdy na výsev zeleniny, úprava hriadok.  

Siatie / sadenie plodín podľa miestnych podmienok.  

Zavlažovanie, kyprenie pôdy, jednotenie, prihnojovanie.  

Zber plodín a ich uskladnenie. Úprava pôdy po zbere.  

 

10. ročník 



Sebaobslužné činnosti  

Upevňovanie návykov a zručností súvisiacich s hygienou tela a úpravou odevu.  

Práce v domácnosti  

Utieranie prachu, zametanie a umývanie podlahy, vysávanie, ošetrovanie podlahovín.  

Udržovanie poriadku a hygieny v kúpeľni a na WC.  

Používanie vhodných čistiacich prostriedkov pri udržiavaní čistoty v domácnosti a bezpečná  

manipulácia s nimi.  

Údržba odevu a textílií: pranie, sušenie, žehlenie, skladanie.  

Údržba obuvi.  

Elektrické spotrebiče v domácnosti, ich funkcia a používanie.  

Výmena batérií v elektrospotrebičoch.  

Bezpečnostné pravidlá pri zaobchádzaní s elektrospotrebičmi.  

Hygiena v kuchyni: umývanie, utieranie a odkladanie riadu, údržba ručných kuchynských  

strojčekov.  

Nákupy, uskladňovanie potravín.  

Varenie  

Príprava teplých a studených pokrmov, základné postupy pri príprave jedál a nápojov.  

Zásady zdravej výživy.  

Úprava stola, bežné a slávnostné prestieranie.  

Zásady spoločenského správania pri stolovaní.  

Bezpečná obsluha kuchynských spotrebičov.  

Šitie  

Jednoduché opravy odevov a textílií.  

Ručné zošívanie látok, strojové zošívanie podľa individuálnych schopností žiakov.  

Náplň práce určí učiteľ podľa individuálnych schopností žiakov tak, aby sa zvyšovala  

náročnosť úloh v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi.  

Práce v dielni  

Práce s rôznym materiálom  

Rozlišovanie kovov, plastov, dreva.  

Oboznamovanie sa s rôznymi materiálmi, ich rozlišovaním a využitím.  

Kombinované práce s využitím rôznych materiálov.  

Práce s mäkkým drôtom: vyrovnávanie, ohýbanie, splietanie, strihanie kliešťami. Práce s plastmi: 

penový polystyrén, organické sklo. 

Náplň práce s rôznym materiálom určí učiteľ podľa individuálnych schopností žiakov. 

Práce s papierom a kartónom  

Zdokonaľovanie osvojených techník, zvyšovanie požiadaviek na presnosť práce.  

Skladanie, ohýbanie, strihanie, zošívanie, lepenie, výroba ozdôb a rôznych predmetov.  

Balenie predmetov do darčekového papiera. Farebné papierové mozaiky. Priestorové figúrky.  

Jednoduché kartonážne práce.  

Práce s drevom  

Zdokonaľovanie osvojených techník.  

Meranie, upínanie, rezanie a orezávanie dreva s dôrazom na presnosť.  

Vŕtanie pomocou vrtákov a spájanie dreva klincami, skrutkami, práca so skrutkovačom.  

Povrchová úprava dreva šmirgľovým papierom a pilníkom; farbením a lakovaním povrchu.  

Zatĺkanie a vyťahovanie klincov, zatĺkanie háčikov.  

Montážne a demontážne práce  



Montážne práce podľa návodu.  

Montáž a demontáž modelov, ukladanie súčiastok.  

Zostavovanie modelov konštrukčných stavebníc.  

Rozoberanie a skladanie jednoduchých predmetov.  

Pestovateľské práce  

Pestovanie kvetov a vybraných druhov okrasných drevín.  

Pestovanie izbových rastlín.  

Aranžovanie a jednoduché viazanie kytíc.  

Pestovanie zeleniny.  

Zber plodín a ich uskladnenie.  

Sezónne práce na školskom pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Vzdelávacia 

oblasť 
Človek a svet práce 

Predmet Svet práce 

Ročník/časový 

rozsah výučby - 

týždenne 

7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

1h 1h 1h 1h 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

Charakteristika predmetu 

Cieľom predmetu je oboznámiť žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia so  

svetom práce, rôznymi povolaniami ľudí, naučiť ich elementárnej orientácii v povolaniach  

ľudí, s ktorými sa dostanú do bezprostredného styku vo svojom živote.  

Učíme ich vážiť si prácu každého človeka.  

Z charakteru postihnutia žiaka vyplýva, že tieto informácie žiakovi poskytujeme cez  

konkrétne, praktické ukážky práce. Preto sú súčasťou vyučovania tohto predmetu vychádzky  

a exkurzie, pri ktorých žiaci získavajú konkrétne poznatky z rôznych odborov pracovnej  

činnosti.  

V nižších ročníkoch realizujeme vyučovanie vychádzkami a pozorovaním práce v najbližšom  

okolí (obchody, zdravotné strediská, nemocnica, lekáreň, pošta, banka), vo vyšších ročníkoch  

exkurziami na mestský/obecný úrad, do vzdialenejších firiem, podnikov, prevádzok v oblasti  

služieb a poľnohospodárskych družstiev.  

Pri plánovaní exkurzií odporúčame spolupracovať s výchovným poradcom.  

 

Ciele predmetu 

- Získať základné informácie o povolaniach v jednotlivých oblastiach,  
- oboznámiť sa s charakteristikou práce, pracovnými podmienkami a uplatnením  
  v jednotlivých povolaniach,  
- oboznámiť sa s kvalifikačnými predpokladmi a odbornou prípravou jednotlivých  
  povolaní 
- naučiť žiakov vážiť si prácu iných ľudí.  
- vedieť, kde sa podľa miesta bydliska nachádza príslušný Úrad práce, sociálnych vecí  
  a rodiny,  
 
OBSAH 
 
7. ročník 
Povolania v oblasti obchodu a spoločného stravovania  
Návšteva obchodu v blízkom okolí – pozorovanie práce zamestnancov obchodu.  
Malometrážne predajne, supermarket, hypermarket (podľa miestnych možností).  



Predavač, pokladník, skladník, vedúci predajne, aranžér výkladov.  
Návšteva školskej kuchyne – pozorovanie práce kuchárky a pomocného personálu.  
Návšteva bufetu, cukrárne, reštaurácie.  
 
8. ročník 
Povolania v oblasti zdravotníctva  
Oboznámenie sa s povolaniami v oblasti zdravotníctva: lekár, zdravotná sestra, zubný  
technik, dentálna hygienička, fyzioterapeut, ortopedický technik, masér, sanitár, farmaceut,  
zdravotnícky záchranár – záchranná služba.  
Povolania na pošte a v banke  
Poštový doručovateľ, doručovateľ balíkov, priehradkový zamestnanec na pošte, vedúci pošty.  
Oboznámenie sa s prostredím banky  
 
9. ročník  
Povolania a remeslá v oblasti služieb  
Oboznámenie sa s remeslami a povolaniami v oblasti služieb – charakteristika bežných služieb:  
kaderník, kaderníčka, kozmetička, pedikér/ka - manikér/ka, opravár obuvi, dáždnikov,  
elektrospotrebičov, brusič nožov/nožníc, zlatník, opravár hodín, fotograf.  
Čistiareň a práčovňa.  
Verejnoprospešné služby (vývoz odpadkov, čistenie ciest, chodníkov, úprava zelene).  
Práce v zberných surovinách. 
 
10.ročník 
Povolania v oblasti poľnohospodárskej a potravinovej výroby  
Zeleninárstvo a ovocinárstvo.  
Vinohradníctvo a výroba vína (vinohradník, vinár).  
Potravinárska výroba (mlynár, pekár, cukrár).  
Živočíšna výroba (zootechnik, veterinárny lekár, chovateľ).  
Spracovanie mlieka a mäsa (mäsiar).  
Spracovanie hydiny.  
Chov rýb.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Vzdelávacia 

oblasť 
Umenie a kultúra 

Predmet Výtvarná výchova 

Ročník/časový 

rozsah výučby - 

týždenne 

Pr. r 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 10. r 

1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

 

Charakteristika učebného predmetu  

 

Vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím má nezastupiteľné miesto aj predmet  

výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím rozvíjať  

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa  

rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna  

forma komunikácie.  

Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s mentálnym postihnutím  

vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu  

a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím  

– rozvoj jemnej a hrubej motoriky,  

– rozvoj koordinovaného pohybu rúk,  

– rozvoj senzomotorickej koordinácie,  

– rozvoj laterality  

– rozvoj priestorovej orientácie,  

– rozvoj koordinácie oko – ruka,  

– rozvoj pozornosti,  

– rozvoj priestorovej pamäti,  

– rozvoj vnímania,  

– rozvoj kreativity a improvizácie,  

– spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania.  

  

Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi  

a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi slovenský jazyk,  

hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie.  

 

Ciele učebného predmetu  

Ciele výtvarnej výchovy sú:  

Senzomotorické ciele  

Rozvíjať motoriku, tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a  

fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie  



konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.  

Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne  

uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti  

vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a  

techník.  

Socioafektívne ciele  

Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných  

kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a  

vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k  

tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.  

Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,  

vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a  

aktívne používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového  

vyučovania.  

 

OBSAH 

 

Prípravný ročník 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)  

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: slnko, klbko, had, palica.  

- Napodobňovanie jednoduchých tvarov.  

Maľba (tampón, drievko, prsty / akvarelové farby, temperové farby)  

- Liatie, kvapkanie, odtláčanie farby.  

- Hra s farbou: vytváranie farebných škvŕn, fúkanie do škvŕn.  

Modelovanie (modurit, plastelína)  

- Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, ťapkanie, odštipkávanie,  

vaľkanie, gúľanie, vyťahovanie, šúľanie, vytváranie guľôčok z plastelíny na stole  

a v dlani,  

- Používanie štipcov: vyštipnutie malých kúskov z plastelíny.  

 

1. ročník 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)  

- Kresba kruhov, špirály, vlnovky.  

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: strom, ker, lopta, klbko.  

- Napodobňovanie jednoduchých tvarov. 

 

2. ročník 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)  

- Kresba čiar, oblúkov, kruhov, špirál, vlnoviek.  

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov : lopta, slnko, kvet a iné.  

- Napodobňovanie jednoduchých tvarov.  

- Maľovanky – vyfarbovanie.  

- Kreslenie na betónovú alebo asfaltovú plochu hrubými kriedami.  

Maľba ( tampón, drievko, hrubá fixka, prstové farby, akvarelové farby, tempery)  

- Liatie, kvapkanie, otláčanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbami.  

- Ukladanie farieb hrubým štetcom na plochu papiera.  



- Rytmické radenie kontrastných farieb.  

Modelovanie (plastelína, cesto, modurit, Aquasoft, Patcolor, Blandiver)  

Poznávanie základných vlastností modelovacích materiálov stláčaním, miesením, vaľkaním,  

vyťahovaním. Formovanie materiálu prstami, dlaňami. Vytváranie modelov jednoduchého  

tvaru. Modelovanie z piesku pomocou formičiek.  

 

3. ročník 

Kresba (mäkká ceruzka, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)  

- Voľné kreslenie – rozvíjanie grafického pohybu ruky.  

 Horizontálne a vertikálne čiary, oblúky, kruhy, vlnovky, špirály veľkým aj malým  

 pohybom.  

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: jablko, slivka, strom, had a iné.  

- Napodobňovanie jednoduchých tvarov.  

- Maľovanky – vyfarbovanie obrázkov a predkreslených tvarov.  

- Kreslenie na veľkú plochu hrubými farebnými kriedami.  

Maľba (tampón, drievko, hrubá fixka, prstové farby, akvarelové farby, tempery)  

- Liatie, kvapkanie, otláčanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbami – rozpíjanie,  

zapúšťanie do vlhkého podkladu, kontrast svetlých a tmavých farieb.  

- Ukladanie farby štetcom na plochu papiera, prerušovanie ťahu štetca bodkami,  

čiarkami, vytváranie jednoduchých tvarov zväčšovaním škvŕn zo stredu.  

- Pracovať prstovou farbou, tvoriť odtlačky dlane, prstov, chodidla.  

- Nanášať farbu prstom technikou kresby. Rozotierať farebnú škvrnu prstom alebo  

drievkom.  

Modelovanie (plastelína, modurit, cesto, rôzne modelovacie materiály)  

Poznávanie základných vlastností modelovacích materiálov stláčaním, miesením, vaľkaním,  

vyťahovaním, šúľaním. Modelovanie guľe medzi dlaňami krúživým pohybom rúk. Váľanie  

valčeka medzi dlaňami a medzi dlaňou a podložkou priamymi pohybmi rúk. 

Vytváranie objemu točením ušúľaného valčeka (miska, košík, pečivo a iné).  

Modelovanie jednoduchej skutočnosti uplatňovaním schopnosti splošťovať guľu, ohýbať  

okraje placky (ovocie, huby, had, lopta).  

Modelovanie na pieskovisku a na pieskovom stole.  

 

4. ročník 

Kresba (mäkká ceruzka, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)  

- Voľné kreslenie – rozvíjanie grafického pohybu ruky na rôzne veľkých plochách  

papiera s rôznym materiálom.  

- Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu.  

- Kreslenie postavy a postupné zobrazovanie niektorých dôležitých detailov tváre.  

- Tematické kreslenie na základe citového prežívania (zážitky z vychádzok, hier,  

z rodinného života).  

- Znázorňovanie /naznačovanie charakteristických znakov zvieracej figúry.  

- Koláž – použitie prvkov z textilu alebo papiera a dokresľovanie.  

Maľba (tampón, drievko, hrubá fixka, prstové farby, akvarelové farby, tempery)  

- Liatie, kvapkanie, otláčanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbami – rozpíjanie,  

zapúšťanie do vlhkého podkladu.  

- Pokrývanie celej plochy papiera maľbou, prostredníctvom plošne nanášaných farieb  



veľkým aj malým štetcom.  

- Nanášanie farby prstom technikou kresby, rozotieranie farebnej škvrny drievkom.  

- Vyjadrovanie vzťahu k prírode prostredníctvom maľby.  

- Zobrazovanie atmosféry a nálady (krajina v zime, v lete, v noci, počas dažďa  

a podobne).  

Modelovanie (plastelína, modurit, cesto, rôzne modelovacie materiály)  

 - Modelovanie technikou konštruovania, zlepovania jednotlivých častí, spevňovanie  

 spojov navlhčenými prstami.  

- Modelovanie zvieracej figúry, tvaru tela a jeho typických znakov. Naznačenie pohybu  

zvieracej figúry.  

- Utváranie reliéfu otláčaním predmetov rôzneho profilu na uhladenú plochu  

modelovacieho materiálu.  

- Modelovanie na pieskovisku a na pieskovom stole. 

 

5. ročník 

Kresba (ceruza, rudka, fixka, suchý pastel, voskový pastel)  

- Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu, zo štvorca a z obdĺžnika.  

- Kresba ľudskej postavy.  

- Koláž – textil, papier a dokresľovanie – dekoratívny motív.  

Maľba (štetec, drievko, tampón, temperové farby, akvarelové farby)  

- Poznávanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého podkladu, husté  

 a riedke farby, svetlé a tmavé farby.  

- Kontrast farieb – radenie svetlých a tmavých rozlične širokých pásov.  

- Pochopenie jednoduchého členenia plochy s využitím farby a línie. Dbáme o vhodný  

 výber farieb v dvoj – trojfarebných kombináciách.  

Modelovanie (hlina, plastelína, modurit)  

- Modelovanie v piesku.  

- Vykrajovanie tvarov z modelovacej hmoty pomocou formičky.  

- Tvarovanie modelovacej hmoty pomocou drievka a špachtle.  

- Dotváranie modelu iným drobným materiálom.  

- Modelovanie zložitejších predmetov: pletená vianočka, korbáč, zvieratká a iné.  

 

 

6. ročník 

Kresba (krieda, ceruza, voskový pastel, fixka, rudka, suchý pastel)  

 - Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu (lopta, snehuliak, kolesá), zo štvorca  

 (utierka, dom), z obdĺžnika ( balíček, vežiak, televízor, skriňa).  

 - Kresba ľudskej postavy.  

 - Schematické kreslenie zvierat.  

 - Kresby vychádzajúce z farebných škvŕn, z čiar, z vlnoviek.  

 - Koláž – kombinovanie s inými technikami (dokresľovanie pastelkami, nalepovanie  

 obrázkov).  

 - Pokusy o kresbové a farebné vyjadrovanie tvarovo aj farebne výrazných predmetov  

 (detské hračky).  

Maľba (akvarelové farby, tempery, štetec, drievko)  

 - Rozpíjanie, zapúšťanie do mokrého podkladu (krajina, obloha).  



 - Hra s náhodou – dotváranie farebnej škvrny na základe predstáv.  

 - Kontrast svetlých a tmavých farieb ako výrazový prostriedok na vystihnutie nálady  

 (kontrast svetlej a tmavej krajiny).  

 - Dekoratívne práce – pomocou jednoduchých techník tlače (zvitok papiera, pokrčený  

 papier) rozvíjať zmysel pre rytmus a tvorivé radenie prvkov.  

 V dekoratívnych kompozíciách môžeme využiť rôzne vystrihovačky, koláže a mozaiky.  

Modelovanie (piesok, hlina, plastelína, modurit, Aqasoft, Patcolor, Blandiver, cesto)  

 - Rozvíjanie elementárneho zmyslu pre priestor. Modelovanie jednoduchej skutočnosti a  

 vyjadrovanie predstáv na základe fantázie.  

 - Vykrajovanie tvarov pomocou formičky, tvarovanie pomocou špachtle, drievka,  dotváranie 

drobným materiálom 

 

7. ročník 

Kresba (drievko, perko – tuš, voskový pastel, ceruza, krieda, rudka, suchý pastel, fixka)  

Čo sa mi páči, čo mám rád, čo rád kreslím (zmenšovanie alebo zväčšovanie zvoleného tvaru).  

Výtvarné vyjadrenie ľudskej postavy. Pokus o odlíšenie mužskej, ženskej a detskej postavy.  

Zobrazovanie ľudských a zvieracích figúr zo známej rozprávky, dotváranie pozadia - koláž,  

kombinácia techník.  

Maľba ( akvarelové farby, tempery, štetec, drievko, suchý a mastný pastel)  

Zachytenie reality, proporcionalita jednotlivých častí k celku (napr. zobrazovanie dopravných  

prostriedkov, domov a iné).  

Využívanie kontrastu studených a teplých farieb pri zobrazovaní prírodnín a predmetov  

dennej potreby.  

Dotváranie pozadia mozaiky alebo koláže maľbou (napr. ryba, slnečnica a iné).  

Modelovanie (hlina, plastelína, modurit, cesto)  

Priestorové geometrické tvary rôznych veľkostí (guľa, valec, kocka).  

Vyťahovaním modelovacieho materiálu tvarovanie zvieracích a ľudských figúr.  

Tvarovanie jednoduchých nádob (tanierov, misiek) z gule jej stláčaním dlaňou a vytláčaním  

prstami.  

 

8. ročník 

Kresba (drievko, perko – tuš, voskový pastel, ceruza, krieda, rudka, suchý pastel, fixka)  

- Charakteristické črty ľudskej postavy, odlíšenie mužskej, ženskej a detskej postavy.  

- Zobrazovanie ľudskej tváre muža a ženy líniou, farbou a plochou (vlasy, brada, fúzy).  

Maľba ( akvarelové farby, tempery, štetec, drievko, suchý a mastný pastel)  

- Zobrazovanie postáv v určitom prostredí, zobrazovanie situácií typických pre dané  

prostredie (deti sa hrajú na ihrisku, otec šoféruje v aute, mama varí v kuchyni, lekár  

ošetruje pacienta).  

Plošné a priestorové práce  

- Kombinovanie rôznorodých materiálov pri vytváraní kompozičných celkov (dopravné  

prostriedky, domy v ulici, naša škola).  

- Zobrazovanie ľudských a zvieracích figúr používaním výstrižkov rôzneho druhu  

papiera, dotváranie pozadia - koláž, kombinácia techník.  

Modelovanie (hlina, plastelína, modurit, cesto)  

- Vyťahovanie drobných detailov vymodelovaných predmetov, zvieracích a ľudských  

figúr.  



- Modelovanie ľudskej hlavy vytvarovaním gule, modelovanie očí a úst (vtláčaním prsta  

do modelovacieho materiálu), nosa a uší (vyťahovaním).  

 

9. ročník 

Kresba (drievko, perko – tuš, voskový pastel, ceruza, krieda, rudka, suchý pastel, fixka)  

- Veci, ktoré slúžia človeku. Pozorovanie a zobrazovanie tvarov úžitkových predmetov, kresba  

a farebné vyjadrenie predmetov, ich funkčnosť  

- Portrét – zachytenie výrazu tváre, vyjadrenie nálady  

Maľba ( akvarelové farby, tempery, štetec, drievko, suchý a mastný pastel)  

- Správne komponovanie a zobrazovanie priestoru, rozvíjanie citu pre priestor  

- Hry s líniami a farbami  

Plošné a priestorové práce  

- Kombinovanie rôznorodých materiálov pri vytváraní kompozičných celkov  

- Zobrazovanie ľudí, zvierat a vecí - koláž, fotokoláž, kombinácia techník  

- Dekoratívne práce zamerané na ľudové umenie v súvislosti s kultúrou bývania a odievania,  

jednoduchá ornamentálna kresba a výplň plochy podľa šablón  

  

Modelovanie (hlina, plastelína, modulit, sadra)  

- Náhrdelník, náramok rôznych veľkostí a farieb  

- Modelovanie dvoj a trojrozmernej plastiky jednoduchých štylizovaných tvarov 

 

10. ročník 

Kresba a maľba  

Kresba a maľba vlastných zážitkov a predstáv.  

Tvorba plagátu.  

Tvorba ilustrácie k rozprávke, príbehu, filmu.  

Plošné a priestorové práce  

Kombinovanie rôznorodých materiálov pri vytváraní kompozičných celkov.  

Zobrazovanie ľudí, zvierat a vecí - koláž, fotokoláž, kombinácia techník.  

Dekoratívne práce zamerané na vytváranie praktických predmetov s využitím dekoratívnych  

techník (dekupáž, maľba na sklo, maľba na textil, na črepníky a iné).  

Modelovanie  

Modelovanie náročnejších tvarov, využívanie drievka a špachtle.  

Oboznamovanie sa s výtvarným umením  

Ilustrácie a výtvarné diela v detských knihách a časopisoch.  

Fotografia, grafika, animovaný film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Špeciálna základná škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Vzdelávacia 

oblasť 
Umenie a kultúra 

Predmet Hudobná výchova 

Ročník /časový 

rozsah výučby - 

týždenne 

Pr. r 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 10. r 

1h 

 

1h 

 

1h 

 

1h 

 

1h 

 

1h 

 

1h 

 

1h 

 

1h 

 

1h 

 

1h 

 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

 

Charakteristika učebného predmetu  

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou  

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen  

v hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Ciele hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy  

sú podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja  

osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej  

psychoterapeutického pôsobenia.  

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom,  

hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom  

vychádzajúcim z hudby. Pritom treba rešpektovať ich postihnutie, hudobné schopnosti  

a zručnosti.  

Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich  

každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie  

k tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu.  

Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia žiaci v príťažlivo motivovaných  

hudobných činnostiach – speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových.  

Piesne sa učia spievať kultivovaným hlasom, intonačne a rytmicky správne.  

Osvojujú si základné poznatky o hudobných nástrojoch, rozlišujú ich podľa zvuku. Aktívne sa  

oboznamujú s Orffovým inštrumentárom, prípadne s ďalšími hudobnými nástrojmi.  

Skladby na počúvanie sú vyberané tak, aby boli primerané pre žiakov z hudobnej i obsahovej  

stránky, aby nadväzovali na poznatky z ostatných zložiek hudobnej výchovy a prispievali  

k utváraniu kladného vzťahu k hudbe. V priebehu školského roka sa žiaci oboznámia  

najmenej so siedmimi skladbami na počúvanie.  

Pri počúvaní skladieb orientovať žiaka aj v súčasnej tvorbe, populárnej tvorbe, ale aj  

v regionálnej ľudovej tvorbe. Podporovať spontánnu detskú kreativitu, rozvíjať emocionalitu,  

rozvíjať prepojenie pohybovej, hudobnej a slovesnej kultúry. Chápať hudobnú výchovu ako  

psychoterapeutický prostriedok hudobnej relaxácie, cieľavedome zameraný na psychickú  

a somatickú aktivizáciu osobnosti a jej uvoľnenie.  

Pohybové vyjadrenie hudby vychádza zo spontánneho prejavu detí, vedie ku kultivovanému  

pohybu zladenému s hudbou, rytmom a obsahom skladieb.  

Hudobná výchova prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov.  



Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie  

a obohacuje citový život žiakov.  

 

Ciele učebného predmetu je 

- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy  

ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk  

a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,  

- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania  

ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní  

získať základy národnej identity a vlastenectva,  

Kognitívne ciele  

- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem  

(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),  

- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných  

vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo  

pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku  

na definíciu pojmov,  

- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)  

prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných  

činností,  

- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier  

k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,  

- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického  

vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch.  

Psychomotorické ciele  

- Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:  

- rozvíjal citový svet žiakov,  

- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy  

k prírode, ku všetkým prejavom života,  

- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným  

vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,  

- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými  

dielami, tancom,  

- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez  

nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 

 

 

OBSAH 

 

Prípravný ročník 

Postupné navykanie na pasívne vnímanie reprodukovanej hudby (výber žánrov a voľba  

intenzity primerane a podľa individuálnych preferencií a citlivosti sluchového vnímania  

každého dieťaťa.  

Postupné privykanie na pasívne vnímanie zvukov vyludzovaných na jednoduchých  

hudobných nástrojoch Orffovho inštrumentária – vizuálne podporený zdroj zvuku,  



vzbudenie záujmu o vyludzované zvuky Orffovho inštrumentária – bez vizuálnej podpory  

zdroja zvuku.  

Upútanie pozornosti dieťaťa zvukmi, využitie na nadviazanie očného kontaktu dieťaťa,  

nadviazanie očného kontaktu dieťaťom využiť ako komunikáciu (v zmysle: “Ešte chcem  

počuť to isté.“) – dávať komunikácii očným kontaktom zmysel.  

Vnímanie rôznych izolovaných zvukov prostredia – prírody i bežných zvukov života: najprv  

s vizuálne vnímaným zdrojom, potom bez vizuálnej podpory.  

 

1. ročník 

Počúvanie širšieho repertoáru reprodukovanej hudby (CD, kazete a pod.).  

Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária a jednoduchých zvukov  

vyludzovaných bežnými predmetmi prostredia (šuchotanie papiera, štrnganie kľúčmi,  

prelievanie tekutiny v zatvorenej fľaši atď.) – najprv s vizuálne vnímaných zdrojom zvuku,  

potom bez vizuálne vnímaného zdroja zvuku.  

Určovanie zdroja zvuku.  

Motivácia dieťaťa k vyludzovaniu zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch.  

Určovanie vlastností vnímaných zvukov – dĺžky, intenzity (dlhý tón/zvuk – krátky, hlasný –  

tichý, hudba – ticho, hudba/ľudský hlas – reč) 

 

2. ročník 

Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária a jednoduchých zvukov  

vyludzovaných bežnými predmetmi prostredia bez vizuálneho vnímania zvuku.  

Určovanie zdroja zvuku.  

Určovanie vlastností vnímaných zvukov: dlhý – krátky tón, hlasný – tichý tón, hudba –  

ľudský hlas.  

Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch.  

Detské popevky, riekanky, vyčítanky ( Varila myšička kašičku; Medveďku, daj labku; Hijo,  

hijo na koníčku; Haju, haju, hajušky; Ťap, ťap, ťapušky a iné).  

Detské piesne ( Prší, prší; Čížiček, čížiček; Bola babka; Čo by koza neskákala; Bude zima;  

Šila som; Išla sova na tanec a iné)  

Detské hudobno-pohybové hry (Kolo, kolo mlynské; Venček; Tanček; Na ručníček a iné)  

Hra na telo na známe piesne, rečňovanky.  

Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní.  

 

3. ročník 

Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária.  

Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch.  

Určovanie vlastností vnímaných zvukov: dlhý – krátky tón, hlasný – tichý tón, hudba –  

ľudský hlas.  

Melodizácia slov alebo slovných zoskupení, rečňovaniek, vyčítaniek, hádaniek.  

Detské piesne (Vrabec muzikant; Húsky, húsky; Náš Brok; Paste sa húsatká, paste; Kohútik  

jarabý; Červené jabĺčko a iné).  

Detské hudobno-pohybové hry (Zajačik do lesa; Skáče žaba po blate; A ty Hana, stoj v kole;  

Češem si hlavičku a iné).  

Hra na telo na známe piesne, rečňovanky.  



Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní.  

 

4. ročník 

Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária.  

Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch.  

Určovanie vlastností vnímaných zvukov: výška a sila tónu, vyjadrovanie rôznej kvality  

pohybom.  

Jednoduché pohybové hry so sprievodom rečňovanky, piesne alebo hudobného nástroja.  

Spresňovanie rytmu opakovaných pohybov.  

Detské piesne (Kukulienka, kde si bola; Kytička; Fúkaj, fúkaj teplý vetrík; Maličká som;  

Jeden, dva, tri; Zahrajte mi muzikanti; Sláviček; Krásna, krásna, Na dvore býva sliepočka  

naša a iné).  

Detské hudobno-pohybové hry (Fúka vetrík; Tiky-taky; O husičky; Na vlka a líšku; Cip, cip,  

cipovička a iné).  

Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní.  

 

5. ročník 

Vytváranie interakcií s viacerými deťmi naraz a medzi nimi navzájom prostredníctvom  

hudobných aktivít, podľa individuálnych schopností a celkového charakteru skupiny.  

Počúvanie jednoduchých detských piesní (rôzny žáner).  

Rozlišovanie jednotlivých spievaných slov piesní, s príp. rytmizáciou, hrou na telo a pod.,  

Učenie sa jednoduchých piesní a riekaniek (výber individuálne závislý na preferencii dieťaťa.  

Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária, rozlišovanie dlhých tónov.  

Hudobno-pohybové prejavy, tanečné prvky.  

Oboznámenie sa so štátnou hymnou (správanie sa pri hymne).  

 

6. ročník 

Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária, rozlišovanie dĺžky tónov.  

Detské piesne ( Cestička belavá; Gúľalo sa, gúľalo; Fúka vetrík; Kde ideš, čierny barane;  

Tancuj, tancuj; A tam hore na komíne; Konvalinka; Malí muzikanti a iné).  

Rečňovanky, riekanky (Postojačky, posedačky; Stojí vŕba pri potoku; Princeznička na bále;  

Ide vláčik; En ten tulipán; Pôjdeme my do hájička a iné).  

Hudobno-pohybové hry (Ty a ja; Má milá má trnku; Šli dievčence vence viť; Javorová brána;  

Pásla ovečky a iné).  

Počúvanie ľudových piesní, vokálnych a inštrumentálnych skladieb ( Padá sniežik,  

Kozipolka, Oženil sa Kulifaj, Koníček, Uspávanka a iné).  

Slovenská štátna hymna.  

 

 

7. ročník 

Rytmické cvičenia, rozlišovanie výšky tónov, rozlišovanie rytmu jednoduchej melódie.  

Detské ľudové a umelé piesne (Pod horou, pod horou; Zelená sa bučina; Sláviček; Fúkaj,  

fúkaj fujavica; Vitaj nám, stromček náš; Sniežik sa nám chumelí; Poznáte zajka?; Červený  

kacheľ a iné).  

Počúvanie skladieb s vyhranenou spoločenskou funkciou (uspávanka, pochod).  

Poznávanie hudobných nástrojov: klavír, husle.  



Hudobno-pohybové hry a ľudové tance.  

 

8. ročník 

Rytmické cvičenia, rozlišovanie dynamiky, tempa, rytmu a výškového pohybu jednoduchej  

melódie.  

Detské piesne, ľudové a umelé piesne ( Išiel strašiak; Semafor; Čierne oči, choďte spať; Pri  

Prešporku na Dunaji; Tu je zima zas; Jedna ruža, dve ruže; Chodíme, chodíme; Anička,  

dušička, kde si bola a iné).  

Počúvanie skladieb v regionálnej ľudovej tvorbe a v detskej populárnej piesni.  

Poznávanie hudobných nástrojov: bubon, trúbka.  

Hudobno-pohybové hry a ľudové tance.  

Uplatňovanie tanečných prvkov ako cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony.  

Pokus o osvojenie tanečných krokov polky.  

 

9. ročník 

Rytmické cvičenia, využitie Orffovho inštrumentária, reprodukovanie dvojdobého a trojdobého 

taktu  

spevom, pohybom a nástrojovou hrou.  

Detské piesne, ľudové a umelé piesne (Prešporská kasáreň; Keď si chorý, milý synku – D. Kardoš;  

Tam okolo Levoči; To tá Heľpa; Snehuliačik – M. Novák; Spievanky, spievanky; Kázala mi mati;  

Pieseň o jari – J. Matuška a iné).  

Počúvanie skladieb v regionálnej ľudovej tvorbe a v detskej populárnej piesni.  

Rozlišovanie melódie a spevu.  

Rozoznávanie zvukov klavíra, huslí, bubna a trúbky v skladbách na počúvanie.  

Hudobno-pohybové hry a ľudové tance. Poznávanie valčíka v tanečných skladbách.  

Základy tanečných krokov valčíka.  

 

10. ročník 

Rytmické cvičenia, využitie Orffovho inštrumentária.  

Oboznámenie sa s pojmami nota, notová osnova, husľový kľúč.  

Detské piesne, ľudové a umelé piesne (Hej, už sa na tej hore; Po valasky od zeme; Čie sú to  

kone; Búvaj, Dieťa krásne; V richtárovej studni; Prvý jarný deň – A. Čobej; A od Prešova;  

V záhradôčke pod okienkom a iné).  

Ľudové piesne vlastného regiónu.  

Počúvanie skladieb rôznych hudobných žánrov.  

Rozlišovanie rytmických a hudobných nástrojov.  

Rozoznávanie zvukov známych hudobných nástrojov v skladbách na počúvanie.  

Poznávanie ďalších hudobných nástrojov (napríklad flauta, klarinet, lesný roh, harfa a iné).  

Hudobno-pohybové hry a ľudové tance.  

Základy tanečných krokov spoločenských tancov.  
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Charakteristika učebného predmetu  

Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho telesného  

a pohybového rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu  

k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností.  

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri  

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť,  

pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne  

žiaka sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu  

motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových  

stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem  

rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne  

funkcie.  

Ciele telesnej výchovy žiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo všeobecne  

stanovených cieľov telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom  

procese, pričom je potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia  

špecifík vývinu a prejavov žiakov s mentálnym postihnutím  

– zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka,  

– zlepšenie senzomotorických schopností,  

– zvýšenie úrovne základných pohybových schopností,  

– rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie  

a meniace sa aktivity,  

– rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít s dôrazom na aktuálny sociálny  

kontext,  

– osvojenie a upevnenie hygienických návykov,  

– rozvoj verbálnych schopností,  

– funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám,  

– zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom,  

– dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite,  

– spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami,  

– dodržiavať poradie v skupine,  



– uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite,  

– zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí,  

– vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny,  

– uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách,  

– uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu,  

– vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, dopredu,  

dozadu, vpravo, vľavo...),  

– rozvoj hrubej aj jemnej motoriky,  

– rozvoj pohybovej koordinácie,  

– rozvoj koordinácie oko – ruka,  

– rozvoj pozornosti,  

– rozvoj priestorovej a časovo – sledovej pamäti,  

– rozvoj kreativity a improvizácie,  

– rozvoj schopnosti generalizovať.  

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít uvedených v obsahu  

predmetu:   

– poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela  

a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného  

náradia, náčinia a používaných pomôcok, atď.),  

– základy poradových cvičení (povely poradových cvičení),  

– prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné,  

obratnostné, relaxačné cvičenia,  

– pohybové hry,  

– rytmické hry a základy tanca,  

– základy atletiky,  

– turistika, resp. aj plávanie.  

Na telesnej výchove sa využíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a ďalšie vhodné  

pomôcky: lavička, švédska debna, rebriny, trampolína, molitanové podložky, lopty, plastové  

obruče, kolky, farebná lepiaca páska, farebné fólie a rôzne ďalšie telocvičné náradie.  

 

Ciele učebného predmetu  

Hlavným cieľom telesnej výchovy je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti 

prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie 

pohybovej činnosti.  

Cieľom je mať vytvorenú elementárnu veku a zdravotnému stavu primeranú predstavu o vlastných 

pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja 

osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.  

Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného  

zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú  

zodpovednosť za vlastné zdravie.  

Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so  

základnými lokomóciami, mať optimálne  rozvinuté pohybové schopnosti,  

preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii  

pohybových činností.  

Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej  



realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.  

 

OBSAH 

 

Prípravný ročník 

Pri krátkych pohybových aktivitách žiakov (10 až 15 minút) zameraných na rozvíjanie  

koordinácie pohybov uplatňujeme:  

– riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít, resp. rolové hry,  

– kontaktné hry.  

Na rozvoj rovnováhy a koordinácie pohybov:  

– lozenie po vizualizovanej trase napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s jeho fyzickým  

promptom,  

– pochodovanie po vizualizovanej trase napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s jeho  

fyzickým promptom,  

– indiánsky skok napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s fyzickým promptom,  

– kráčanie v podrepe napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s fyzickým promptom.  

Sezónne činnosti:  

– v zimnom období – hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie sa na  

miernom svahu,  

– v jarnom a v letnom období – turistika,  

– podľa možností v ktoromkoľvek ročnom období plávanie.  

 

1. ročník 

Zdravotné cvičenia  

Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových  

skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Jazda na rehabilitačnom bicykli.  

Kondičné cvičenia  

Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, voľný pohyb rúk počas chôdze, chôdza daným  

smerom, chôdza po čiare, lane, a pod., chôdza v zástupe za učiteľom, nácvik rytmickej  

chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi.  

Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách,  

nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe za učiteľom, beh  

v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze.  

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z miesta, skok  

cez čiaru, zoskok z výšky 10-15 cm do drepu.  

Lezenie – ľubovoľným spôsobom smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných  

prekážok.  

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche,  

hodenej učiteľom. Podávanie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Manipulácia s rôznymi drobnými  

predmetmi: zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, prenášanie.  

Cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej debny. Výstup na lavičku, prechod po lavičke,  

zostup z lavičky. Sed na švédskej debne, kľak, preliezanie dielov švédskej debny.  

Základy akrobatických cvičení  

Sed roznožmo s predklonom, rovnovážny postoj na jednej nohe. Aktivity na rozvoj  

rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov. Nácvik prvej fázy kotúľa vpred.  

Sezónne činnosti  



V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie sa na miernom  

svahu. V jarnom a letnom období turistika, plávanie.  

Kolektívne činnosti  

Kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu.  

Loptové hry – gúľanie, podávanie.  

Hudobno – pohybové hry  

Koordinácia pohybu v rytme hudby. Hudobno–pohybové hry: riekanky, detské pesničky  

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia  

Cvičenia zamerané na uvedomenie si telesnej schémy. Nácvik správneho dýchania.  

 

2. ročník 

Zdravotné cvičenia  

Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových  

skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie pohybového rozsahu  

kĺbov a chrbtice (krúženie, otáčanie, vystieranie, ohýbanie, kmitanie postupne v jednotlivých  

kĺboch v ľahu, v sede, v stoji). Jazda na rehabilitačnom bicykli. Chôdza na akupresúrnom  

chodníku.  

Kondičné cvičenia  

Chôdza – upevňovanie základnej lokomócie, kladenie chodidiel pri chôdzi, správne držanie  

tela pri chôdzi (vyrovnávanie hlavy), práca paží počas chôdze, chôdza daným smerom,  

chôdza po čiare, po lane, po hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, nácvik rytmickej chôdze.  

Obchádzanie prekážok. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi.  

Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách,  

nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe za učiteľom, beh  

v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze. Beh so zmenami  

smeru.  

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, na druhej nohe, skoky z miesta,  

skok cez čiaru, zoskok z výšky 10 – 15 cm do drepu. Nácvik sedu a udržanie rovnováhy na fit  

– lopte a skákanie v sede. Lezenie – ľubovoľným smerom dopredu, podliezanie, preliezanie 

vhodných prekážok,  

preliezačky, nízky rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny.  

Hádzanie a chytanie - nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche,  

nácvik chytania lopty hodenej učiteľom. Hádzanie lopty do terča a na cieľ. Hádzanie lopty  

spolužiakovi. Manipulácia s drobnými predmetmi: zbieranie, podávanie, prenášanie,  

skladanie, upratovanie.  

Cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej debny.  

Výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky, obraty na lavičke, nácvik  

udržiavania rovnováhy. Sed a kľak na švédskej debne, preliezanie jednotlivých dielov  

švédskej debny.  

Základy akrobatických cvičení  

Vzpor drepmo, sed roznožný s predklonom, „váľanie sudov„ z mierneho svahu, kotúľ vpred,  

rovnovážny postoj na jednej nohe, aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordinácie  

pohybov.  

Sezónne činnosti  

V zimnom období hry na snehu (tvarovanie snehovej gule – hádzanie na cieľ, stavanie  



snehuliaka), nácvik chôdze po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie na miernom svahu.  

V jarnom a letnom období turistika – osvojovanie techniky presunu v teréne, jazda na  

trojkolke.  

Ak sú vhodné podmienky – plavecký výcvik.  

Kolektívne činnosti  

Kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu, naháňačky.  

Hry s využitím lopty – gúľanie, podávanie, chytanie.  

Hudobno - pohybové hry  

Cvičenia zamerané na koordináciu pohybu v rytme hudby, s rytmom riekanky. Detské piesne  

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít.  

Motivovaná a rytmizovaná chôdza a beh v základnom tempe. Nácvik striedania chôdze  

a behu podľa rytmického sprievodu.   

Koordinačné a relaxačné cvičenia 

Cvičenia zamerané na uvedomovanie si vertikalizácie a predlžovanie osi tela, nácvik  

základných východiskových polôh – stoj, sed, ľah na chrbte, ľah na bruchu.  

Cvičenia zamerané na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej končatiny, trupu, celková  

relaxácia, aktivity na psychické uvoľnenie.  

Nácvik prehĺbeného lokálneho dýchania, uvoľnené vydychovanie.  

 

3. ročník 

Zdravotné cvičenia  

Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových  

skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie pohybového rozsahu  

kĺbov a chrbtice. Jazda na rehabilitačnom bicykli. Chôdza na akupresúrnom chodníku.  

Kondičné cvičenia  

Chôdza – upevňovanie základnej lokomócie, kladenie chodidiel, správne držanie tela pri  

chôdzi, práca paží, chôdza daným smerom, chôdza po čiare, po lane, po hadici, chôdza  

v zástupe za učiteľom, chôdza v rytme udávanom bicími nástrojmi, riekankami. Obchádzanie  

prekážok. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi. Chôdza vo výpone, chôdza naboso  

v bezpečnom teréne.  

Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách,  

nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe za učiteľom, beh  

v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze. Beh so zmenami  

smeru. Opakovaný krátky beh 10 – 15 sekúnd. Beh po slalomovej dráhe, orientácia  

v priestore.  

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, na druhej nohe, skoky z miesta,  

skok cez čiaru, zoskok z výšky 10 – 15 cm do drepu. Sed a udržanie rovnováhy na fit – lopte,  

skákanie na lopte v sede. Skoky znožmo v chôdzi. Skoky z nohy na nohu. Výskoky  

s naťahovaním sa za predmetom umiestneným nad hlavou žiaka.   

Lezenie – ľubovoľným smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných prekážok,  

preliezačky, nízky rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny, obruče na stojanoch,  

Polikarpova stavebnica. Lezenie k cieľu. Lezenie od značky po značku.  

Hádzanie a chytanie - chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, chytania  

lopty hodenej učiteľom. Hod loptou do terča a na cieľ. Hádzanie lopty spolužiakovi.  

Manipulácia s drobnými predmetmi: zbieranie, podávanie, prenášanie, skladanie, upratovanie.  

Triafanie loptou pri hre s plastovými kolkami.  



Cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej debny.  

Výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky, obraty na lavičke, nácvik  

udržiavania rovnováhy. Sed a kľak na švédskej debne, preliezanie jednotlivých dielov  

švédskej debny.  

Základy akrobatických cvičení  

Vzpor drepmo, sed roznožný s predklonom. Plynulé prevaľovanie- „sudy“ aj na mierne  

šikmej podložke, prevaľovanie z boka na bok v ľahu s pažami pri tele. Kotúľ vpred.  

Rovnovážny postoj na jednej nohe, stoj na jednej nohe s prednožovaním, unožovaním,  

zanožovaním v nízkej polohe.  

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordinácie pohybov. Kolíska. Nácvik zmeny  

postojov a polôh.  

Sezónne činnosti  

V zimnom období hry na snehu (tvarovanie snehovej gule – hádzanie na cieľ, stavanie  

snehuliaka), nácvik chôdze po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie na miernom svahu.  

Prekonávanie strachu z kĺzania.  

V jarnom a letnom období turistika – osvojovanie techniky presunu v teréne. Jazda na  

trojkolke. Jazda na kolobežke: cvičenie rovnováhy, nácvik rýchlosti.  

Ak sú vhodné podmienky – plavecký výcvik.  

Kolektívne činnosti  

Kolektívne hry spojené s chôdzou a behom, naháňačky s jednoduchými pravidlami.  

Hry s využitím lopty – gúľanie, podávanie, chytanie, hádzanie.  

Hudobno - pohybové hry  

Cvičenia zamerané na koordináciu pohybu v rytme hudby, s rytmom riekanky, jednoduché  

rytmické pohyby rúk a nôh, tlieskanie, podupy a poskoky na mieste a z miesta. Detské piesne  

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít (sejeme, melieme, miešame, hojdáme,  

prelievame, klopeme, striháme a iné).  

Motivovaná a rytmizovaná chôdza a beh v základnom tempe. Nácvik striedania chôdze  

a behu podľa rytmického sprievodu.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia  

Cvičenia zamerané na uvedomovanie si vertikalizácie a predlžovanie osi tela, nácvik  

základných východiskových polôh – stoj, sed, ľah na chrbte, ľah na bruchu.  

Cvičenia zamerané na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej končatiny, trupu,  

uvoľňovanie končatín vytriasaním v ľahu na chrbte, celková relaxácia, aktivity na psychické  

uvoľnenie. Vedomé uvoľňovanie tela v ľahu na chrbte (handrový panáčik).  

Nácvik prehĺbeného lokálneho dýchania, uvoľnené vydychovanie.  

 

4. ročník 

Zdravotné cvičenia  

Opakovanie a obmieňanie cvikov zameraných na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie  

jednotlivých svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie  

pohybového rozsahu kĺbov a chrbtice. Jazda na rehabilitačnom bicykli a kolobežke. Chôdza  

na stepperi, pohyblivom alebo akupresúrnom chodníku.  

Kondičné cvičenia  

Chôdza – upevňovanie správneho držanie tela pri chôdzi, voľný pohyb paží počas chôdze,  

chôdza daným smerom, chôdza po čiare, po stočenom lane, v zástupe za učiteľom, v rytme  

s udávaním tempa. Nácvik chôdze po schodoch nahor a dole. Chôdza po trávniku.  



Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh v zástupe za učiteľom, beh  

v danom tempe, daným smerom, prebehnutie danej krivky na zemi. Opakovaný krátky beh do  

20 m. Beh po slalomovej dráhe, orientácia v priestore.  

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo, daným smerom, do kola, skoky z miesta,  

skok cez čiaru, zoskok z výšky 20 cm na mäkkú podložku do drepu.  

Preskok napnutej gumy do výšky 15 - 20 cm.  

Nácvik skoku do diaľky: skákať znožmo z miesta do diaľky s perovaním a súladnými  

pohybmi paží na mäkkú podložku.  

Lezenie – upevňovanie lezenia vpred po kolenách, podliezanie, preliezanie vhodných  

prekážok, lezenie k cieľu. Lezenie a stúpanie na rebriny do výšky 1 m, spúšťanie sa na  

kĺzačke.  

Hádzanie a chytanie - chytania lopty prudko gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche,  

chytania lopty hodenej učiteľom, žiakom. Hod lopty horným oblúkom na vysoký cieľ.  

Hádzanie lopty spolužiakovi. Hádzanie predmetu na cieľ pravou aj ľavou rukou.  

Gymnastické cvičenia - výstup na lavičku, prechod a zostup, obraty, nácvik udržiavania  

rovnováhy, chôdza po zavesenej (šikmej) lavičke. Sed a kľak na švédskej debne, preliezanie  

jednotlivých dielov švédskej debny.  

Základy akrobatických cvičení  

 Kotúľ vpred. Kolíska. Zmeny postojov a polôh podľa slovnej inštrukcie. Krátka výdrž v stoji  

na jednej nohe. Váha v predklone (stoj na jednej nohe, zanoženie, hlava vztýčená).  

Sezónne činnosti  

V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie z  

mierneho svahu.  

V jarnom a letnom období turistika – orientácia v priestore a prekonávanie nerovného terénu.  

Jazda na kolobežke.  

Plavecký výcvik podľa možností školy.  

Rôznorodé sezónne činnosti sa realizujú podľa podmienok regiónov a škôl.  

Kolektívne činnosti  

Naháňačky s jednoduchými pravidlami.  

Základy loptových hier.  

Hudobno - pohybové hry  

Rytmizovanie chôdze a behu pomocou jednoduchých hudobných nástrojov (tamburína,  

ozvučné drievka). Striedanie chôdze a behu podľa hudobného sprievodu.  

Prísunný krok bokom.  

Kondičné a relaxačné cvičenia  

Proporcionálne rozvíjanie pohybových schopností a zdokonaľovanie pohybových zručností  

a návykov prostredníctvom jednoduchých, prirodzených a používaných cvičení.  

Relaxačné cvičenia zamerané na striedanie napätia a uvoľnenia niektorých svalov a cvičenia  

zamerané na striedanie napätia a uvoľnenia celého tela. 

 

5. ročník 

Zdravotné cviky  

Posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových skupín, na získavanie  

návykov správneho držania tela. Chôdza po akupresúrnom chodníku. Chôdza na stepperi.  

Jazda na rehabilitačnom bicykli.  

Kondičné cvičenia  



Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po  

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze  

(tlieskanie, bubnovanie a pod.). Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi. Nácvik chôdze  

po schodoch hore a dolu striedavo ľavou, pravou nohou. Nácvik chôdze vo dvojiciach  

s držaním sa za ruky.  

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh daným smerom, beh  

v zástupe za učiteľom alebo za určeným spolužiakom, beh v danom tempe, vybehnutie na  

daný signál: zo stoja.  

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo i striedavo, poskoky daným smerom, poskoky do 

kola (okolo  

predmetu na zemi), skok cez čiaru, lano položené na zemi, preskok napnutej gumy max. do výšky 

20 cm, zoskok  

z výšky 20 – 30 cm na mäkkú podložku do drepu, nácvik skoku do diaľky.  

Lezenie – upevňovanie lezenia po kolenách smerom dopredu. Lezenie dopredu vizuálne  

vyznačenou trasou, preliezanie vhodných prekážok – preliezačky, lavička, švédska debna,  

obruče na stojanoch, lezenie nahor po nízkom rebríku (ribstol) maximálne do výšky 1 m.  

Spúšťanie sa na kĺzačke.  

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty  

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Nácvik hádzania lopty učiteľovi, spolužiakovi.  

Hádzanie lopty do terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami.  

Prehadzovanie lopty cez nízke prekážky.  

Gymnastické cvičenia – prechod po lavičke s obratom. Chôdza po šikmej ploche, napr. po  

zavesenej lavičke. Výskok na 2 – 3 diely švédskej debny zo vzporu kľačmo, z kľaku drep  

a stoj, prechod po lavičke s obratom, v sede, prípadne v ľahu vzad zdvíhanie plnej lopty.  

Základy akrobatických cvičení  

Kolíska na chrbte z drepu spojného, prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke  

s vystretými nohami. Nácvik kotúľa vpred zo širokého stoja rozkročného.  

Sezónne činnosti  

V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, prípadne šmýkanie,  

sánkovanie sa na miernom svahu. V jarnom a v letnom období turistika, podľa možností  

v ktoromkoľvek ročnom období plávanie.  

Kolektívne činnosti  

Naháňačky. Loptové hry s jednoduchými pravidlami.  

Hudobno – pohybové hry  

Rytmizovaná chôdza a beh v rôznom tempe udávanom učiteľom. Striedanie chôdze a behu  

podľa hudobného sprievodu (zvýraznený rytmus). Riekanky, detské pesničky spojené so  

symbolizáciou pohybov a aktivít. Nácvik točenia vo dvojiciach pri držaní sa za ruky  

v kombinácii učiteľ a žiak.  

Kondičné a relaxačné cvičenia  

Utvrdzovanie nacvičených cvikov z predchádzajúcich ročníkov.  

 

6. ročník 

Zdravotné cviky  

Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových  

skupín, na upevnenie návykov správneho držania tela – opakovanie a obmieňanie cvikov  

používaných v predošlých ročníkoch.  



Bicyklovanie na rehabilitačnom bicykli, na kolobežke.  

Chôdza na stepperi, po akupresúrnom chodníku.  

Kondičné cvičenia  

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela s vyrovnaným chrbtom a hlavou, chôdza po  

čiare, po lane, po hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, nácvik rytmickej chôdze s udávaním  

tempa, s hudobným sprievodom. Chôdza po schodoch hore a dolu striedavo pravou a ľavou  

nohou, s ľahkým predmetom v ruke.  

Nácvik chôdze vo dvojiciach s držaním sa za ruky.  

Beh – v zástupe, beh daným smerom, daným tempom, po priamej a slalomovej dráhe,  

vybehnutie na daný signál zo stoja, z drepu, beh k danému cieľu. Zrýchľovanie  

a spomaľovanie podľa daného tempa.  

Beh do 20 m po priamej dráhe s predbiehaním.  

Skoky - poskoky na mieste i z miesta, znožmo i striedavo, daným smerom, okolo méty.  

Preskok cez lano na zemi, preskok napnutej gumy do výšky 20 cm.  

Zoskok z výšky 20 - 30 cm na mäkkú podložku do drepu.  

Nácvik skoku do diaľky: preskok medzery medzi dvoma žinenkami bez rozbehu, s krátkym  

rozbehom.  

Lezenie – upevňovanie lezenia vpred po kolenách po vyznačenej trase.  

Podliezanie a preliezanie vhodných prekážok.  

Podliezanie a preskakovanie napnutého švihadla.  

Lezenie na rebriny alebo na zvislý a šikmý rebrík do výšky l m, spúšťanie sa na kĺzačke,  

prípadne lavičke zavesenej do rebrín.  

Hádzanie a chytanie – chytanie lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, chytanie  

hodenej lopty.  

Nadhadzovanie a chytanie lopty na mieste i v chôdzi, prehadzovanie lopty cez nízke  

prekážky. Hod lopty do diaľky horným oblúkom, do terča, do koša.  

Prihrávky vo dvojiciach.  

Nosenie, prenášanie, gúľanie a podávanie plnej lopty 1 kg na mieste i v pohybe.  

Gymnastické cvičenia – prechod po lavičke s obratom, chôdza po lavičke v drepe.  

Chôdza po šikmej ploche (po zavesenej lavičke). Cvičenie rovnováhy a celkovej obratnosti.  

Výskok na 2 – 3 diely švédskej debny zo vzporu kľačmo, prechod z kľaku do drepu a stoja,  

prechod po lavičke s obratom, v sede alebo v ľahu vzad dvíhanie plnej lopty 1 kg.  

Základy akrobatických cvičení  

Kolíska na chrbte z drepu spojného, prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke  

s napnutými nohami, vzpažmo.  

Kotúľ vpred zo širokého stoja rozkročného.  

Visy na nízkej hrazde za ruky, za nohy s výdržou.  

Zmeny postojov a polôh.  

Sezónne činnosti  

V zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie, bobovanie  

z mierneho svahu.  

V jarnom a letnom období turistika.  

Odporúča sa plávanie žiakov - podľa možností školy.  

Kolektívne činnosti  

Naháňačky. Loptové hry s jednoduchými pravidlami zamerané na hádzanie, chytanie,  

podávanie, prihrávku obojruč trčením, vrchné chytenie obojruč a hry spojené s rýchlym  



behom.  

Hudobno – pohybové hry  

Rytmizovaná chôdza a beh v rôznom tempe. Striedanie chôdze a behu podľa hudobného  

sprievodu. Prísunný krok bokom, prísunný krok vpred, cval bokom, točenie vo dvojiciach.  

Pohybové vyjadrenie hudobných pojmov – vysoko, nízko.  

Kondičné a relaxačné cvičenia  

Opakovanie a obmieňanie cvikov zameraných na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej  

končatiny, trupu, na celkovú relaxáciu, prehĺbené lokálne dýchanie, uvoľnené vydychovanie.  

Kondičné cvičenia realizujeme aj v zimnej a letnej prírode. 

 

7. ročník 

Zdravotné cviky  

Opakovanie a obmieňanie cvikov z nižšieho a stredného stupňa.  

Chôdza na stepperi, po akupresúrnom chodníku.  

Bicyklovanie na rehabilitačnom bicykli.  

Nácvik bicyklovania na tricykloch a bicykloch.  

Kondičné cvičenia  

Chôdza- upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza v danom rytme aj cez nízke  

prekážky. Chôdza v zástupe, vo dvojiciach , v rade.  

Chôdza po schodoch hore a dolu striedavo pravou a ľavou nohou, s predmetom v ruke.  

Chôdza na mieste. Nácvik chôdze vzad.  

Chôdza v prírode, po nerovnom teréne vo vzdialenosti 1 km.  

Beh - prirodzený beh s vybehnutím na daný signál zo stoja, z drepu, zo sedu – 10 minút.  

Plynulé zrýchľovanie a spomaľovanie behu podľa daného tempa, zmeny smeru udávaného pri  

behu. Beh okolo mét, beh po kružnici, beh po „osmičke“.  

Skoky – poskoky na mieste i z miesta daným smerom, znožmo i striedavo.  

Preskok nízkych prekážok, napnutej mäkkej gumy do výšky 30 cm.  

Zoskok z výšky 40 cm na mäkkú podložku do drepu.  

Skok do diaľky: preskok medzery medzi dvoma žinenkami bez rozbehu i s krátkym  

rozbehom.  

Skok do diaľky do pieskoviska.  

Lezenie – zdokonaľovanie skôr osvojených druhov lezenia, podliezania, preliezania. 

Výstup po šikmej lavičke lezením.  

Zliezanie prírodných prekážok.  

Hádzanie a chytanie- zdokonaľovanie hádzania a chytania, gúľanie lopty do cieľa,  

Hod lopty do diaľky horným oblúkom, hádzanie a chytanie lopty odrazenej od zeme.  

Prehadzovanie cez vyššie prekážky, cez obruče.  

Gymnastické cvičenia – chôdza po švédskej lavičke s dvoma prekážkami rozmiestnenými na  

lavičke. Cvičenia rovnováhy a obratnosti. Chôdza po zavesenej lavičke.  

Výskok na tri diely švédskej debny do vzporu kľačmo, z kľaku stoj.  

Zdvíhanie plnej lopty v kľaku a v stoji, gúľanie a priťahovanie plnej lopty v kľaku.  

Základy akrobatických cvičení  

Kolíska, prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke s napnutými nohami, prevaľovanie.  

Kotúľ vpred so správnym zbalením, aj na tvrdej podložke.  

Nácvik ľahu vznesmo zo sedu skrčmo kolískou vzad.  

Rýchle zmeny polôh a postojov.  



Rovnovážne postoje. Rovnovážne cvičenia na dvoch a jednej dolnej končatine. Rovnováha pri  

pohybe z miesta.  

Sezónne činnosti  

V zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie, bobovanie  

z mierneho svahu.  

V jarnom a letnom období turistika zameraná na chôdzu s prekonávaním terénnych prekážok,  

preliezanie, podliezanie, preskakovanie nízkych prekážok, dvíhanie a prenášanie drobných  

predmetov.  

Hry a súťaže na orientáciu v teréne.  

Odporúča sa plávanie žiakov - podľa možností školy.  

Kolektívne činnosti  

Naháňačky. Loptové hry s jednoduchými pravidlami zamerané na hádzanie, chytanie,  

podávanie, prihrávku obojruč trčením, vrchné chytenie obojruč a hry spojené s rýchlym  

behom. Poznávanie a osvojovanie si jednoduchých pravidiel hier.  

Hudobno – pohybové hry  

Cval bokom a vpred. Prísunný krok vpred i vzad.  

Vyjadrenie trojštvrťového taktu potleskom, podupom, trojdupom.  

Pohybové vyjadrenie pojmov: vysoko, nízko, ticho, silno.  

Kondičné a relaxačné cvičenia  

Opakovanie a obmieňanie cvikov zameraných na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej  

končatiny, trupu, na celkovú relaxáciu, prehĺbené lokálne dýchanie, uvoľnené vydychovanie,  

aktivity na psychické uvoľnenie.  

Kondičné cvičenia realizujeme aj v zimnej a letnej prírode. 

 

8. ročník 

Zdravotné cviky  

Opakovanie a obmieňanie cvikov z nižších ročníkov.  

Chôdza na stepperi, po akupresúrnom chodníku.  

Bicyklovanie na rehabilitačnom bicykli.  

Nácvik bicyklovania na tricykloch a bicykloch.  

Kondičné cvičenia  

Chôdza- upevňovanie správneho držania tela, chôdza cez nízke prekážky, v zástupe, vo  

dvojiciach, v rade.  

Chôdza po schodoch s predmetom v ruke. Chôdza vzad.  

Chôdza v prírode, po nerovnom teréne vo vzdialenosti viac ako 1 km.  

Beh - prirodzený beh s vybehnutím na daný signál zo stoja, z drepu, zo sedu, z ľahu, z kľaku  

– 15 minút.  

Beh okolo mét, beh po kružnici, beh po „osmičke“, nácvik behu cez nízku prekážku.  

Skoky – z miesta daným smerom, znožmo i striedavo.  

Preskok nízkych prekážok, napnutej mäkkej gumy do výšky 40 cm.  

Zoskok z výšky 50 cm na mäkkú podložku do drepu.  

Skok do diaľky do pieskoviska.  

Poskoky v drepe, poskoky a obraty.  

Lezenie – zdokonaľovanie lezenia, podliezania, preliezania.  

Výstup po šikmej lavičke lezením a plazením.  

Zliezanie prírodných prekážok.  



Hádzanie a chytanie- zdokonaľovanie hádzania a chytania, gúľanie lopty do cieľa,  

Hod lopty do diaľky horným oblúkom, hádzanie a chytanie lopty odrazenej od zeme.  

Prehadzovanie cez vyššie prekážky, cez obruče.  

Gymnastické cvičenia – chôdza po švédskej lavičke s 3 prekážkami rozmiestnenými na  

lavičke. Cvičenia rovnováhy a obratnosti. Chôdza po zavesenej lavičke.  

Výskok na 4 diely švédskej debny do vzporu kľačmo, z kľaku stoj.  

Zdvíhanie plnej lopty v kľaku a v stoji, gúľanie a priťahovanie plnej lopty v kľaku.  

Cvičenia s gymnastickými posilňovačmi, cvičenia so švihadlami.  

Základy akrobatických cvičení  

Kolíska, prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke s napnutými nohami, prevaľovanie.  

Kotúľ vpred so správnym zbalením, aj na tvrdej podložke.  

Nácvik ľahu vznesmo zo sedu skrčmo kolískou vzad.  

Zmiešané visy na nízkej hrazde. Rýchle zmeny polôh a postojov. Rovnovážne cvičenia na dvoch a 

jednej dolnej končatine.  

Rovnováha pri pohybe z miesta. 

Sezónne činnosti  

V zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie, bobovanie  

z mierneho svahu.  

V jarnom a letnom období turistika zameraná na chôdzu s prekonávaním terénnych prekážok,  

preliezanie, podliezanie, preskakovanie nízkych prekážok, dvíhanie a prenášanie drobných  

predmetov.  

Hry a súťaže na orientáciu v teréne.  

Odporúča sa plávanie žiakov - podľa možností školy.  

Kolektívne činnosti  

Naháňačky. Loptové hry s jednoduchými pravidlami zamerané na hádzanie, chytanie,  

podávanie, prihrávku obojruč trčením, vrchné chytenie obojruč a hry spojené s rýchlym  

behom. Osvojovanie si jednoduchých pravidiel hier.  

Hudobno – pohybové hry  

Cval bokom a vpred. Prísunný krok vpred i vzad.  

Vyjadrenie trojštvrťového taktu potleskom, podupom, trojdupom.  

Pohybové vyjadrenie pojmov: vysoko, nízko, ticho, silno, pomaly, rýchlo.  

Kondičné a relaxačné cvičenia  

Opakovanie a obmieňanie cvikov zameraných na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej  

končatiny, trupu, na celkovú relaxáciu, prehĺbené lokálne dýchanie, uvoľnené vydychovanie,  

aktivity na psychické uvoľnenie.  

Kondičné cvičenia realizujeme aj v zimnej a letnej prírode. 

 

9. ročník 

Zdravotné cviky  

Cvičenia zamerané na posilňovanie svalových skupín zabezpečujúcich správne držanie tela.  

Kompenzačné cvičenia k zaťaženiu žiakov na hodinách pracovného vyučovania.  

Cvičenia na rehabilitačných prístrojoch.  

Kondičné a koordinačné cvičenia  

Cvičenia pohybovej koordinácie podľa pohybových osobitostí žiakov.  

Posilňovacie cvičenia paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva.  



Držanie tela v správnom napätí svalov v ľahu, kľakoch, sedoch, podporoch a postojoch bez/s 

náčiním,  

náradím.  

Základy gymnastických cvičení  

Akrobatické cvičenia na náradí (rebriny, lavičky, hrazda, lano).  

Akrobatické cvičenia s náčiním (švihadlo, tyč, plná lopta, šatka).  

Sezónne činnosti  

Realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí a v rôznych obmenách podľa 

podmienok  

školy.  

Odporúča sa plávanie žiakov - podľa možností školy.  

Rytmická gymnastika  

Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, poskoky so zameraním na správne a estetické držanie tela.  

Pohybová improvizácia na hudobné motívy.  

Tanečná improvizácia na základe naučených tanečných krokov.  

Základy ľudových tancov – karička, mazúrka.  

Základy športových hier  

Základy vybíjanej, stolného tenisu, futbalu, hádzanej, prehadzovanej.  

Možnosť zaraďovania netradičných športov: hádzanie lietajúcich tanierov, tenis, bedminton, hod  

loptičkou s uškom a iné.  

Atletika  

Beh na krátke a dlhé trate.  

Skok do diaľky a do výšky.  

Hod kriketovou loptičkou. 

 

10. ročník 

Zdravotné cviky  

Cvičenia zamerané na posilňovanie svalových skupín zabezpečujúcich správne držanie tela.  

Kompenzačné cvičenia k zaťaženiu žiakov na hodinách pracovného vyučovania.  

Cvičenia na rehabilitačných prístrojoch.  

Kondičné a koordinačné cvičenia  

Cvičenia pohybovej koordinácie podľa pohybových osobitostí žiakov.  

Posilňovacie cvičenia paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva.  

Držanie tela v správnom napätí svalov v ľahu, kľakoch, sedoch, podporoch a postojoch bez/s  

náčiním, náradím.  

Základy gymnastických cvičení  

Akrobatické cvičenia na náradí (rebriny, lavičky, hrazda, lano).  

Akrobatické cvičenia s náčiním (švihadlo, tyč, fit lopta, šatka, stuha, obruč).  

Sezónne činnosti  

Realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí a v rôznych obmenách podľa  

podmienok školy.  

Turistika, zásady správania sa pri pobyte v prírode.  

Dodržiavanie pravidiel bezpečnej jazdy na bicykli, základné dopravné značky.  

Odporúča sa plávanie žiakov - podľa možností školy.  

Rytmická gymnastika  

Cvičenie podľa taktov tlieskania, tamburíny, hudby.  



Pérovanie, pohupy, kroky, chôdza, beh, obraty, rovnovážne cvičenia.  

Tanečná improvizácia na základe naučených tanečných krokov.  

Základy ľudových tancov ( valčík, polka).  

Základy športových hier  

Základy vybíjanej, stolného tenisu, futbalu, hádzanej, prehadzovanej so zjednodušenými  

pravidlami. Pohybové hry s rôznym zameraním. Upevňovanie pravidiel osvojovaných hier.  

Možnosť zaraďovania netradičných športov: hádzanie lietajúcich tanierov, tenis, bedminton,  

hod loptičkou s uškom a iné.  

Atletika  

Beh na krátke a dlhé trate.  

Skok do diaľky a do výšky.  

Hod kriketovou loptičkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


