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6. ročník 6.A, 6.B, 6.C DED, DDN,DDN 

7. ročník 7.A, 7.B, 7.C DDN,DDN,DDN 

8. ročník 8.A, 8.B,  DED, DDN 

9. ročník 9.A, 9.C DDN,DED 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 2 2 

6. ročník 1 1 

7. ročník 2 1 

8. ročník 1 1 

9. ročník 2 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU GEOGRAFIA 

 Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja 

obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé 

pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci 

prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti 

optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a 

ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na 

prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, 

pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť 

pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, 

vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a iné. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov 

nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. Spoznávanie Zeme je základnou 

podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, 

obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom, ale aj svojou 

kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu 

predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými 

štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do 

geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú 

súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život. 

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU GEOGRAFIA  

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci 

charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne 

skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne: 

  Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, 

tematické mapy a i.). 

  Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie v bežnom 

živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či 

digitálnej podobe). Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. Poznatky 

fyzickej geografie sú v oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri 

správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní 

nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovania aktivít v 

rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok 

vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými 

pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. V 

oblasti humánnej geografie sa vyučovanie zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými 

ovplyvnil krajinu. Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych 

aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, 

hospodárstva a i.).  

 Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice, ale aj odborné 

a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie Podporujeme tým potrebu čítania 

u žiakov, správne porozumenie prečítaného, jeho spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie 



čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujeme 

za základné vyjadrovacie prostriedky geografie.  

 V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či 

prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť 

ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom 

zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v 

rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.  

 Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť 

projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja 

regiónov a pod.  

 Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia 

učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. 

Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie. 

  Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, 

rekreácii a i.). 

 

OBSAH VZDELÁVANIA  
 

Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického 

vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené 

priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná 

kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a 

osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém):  

Zem ako planéta vo vesmíre 

Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako základnej 

podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti 

vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, 

ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme. 

Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie  

Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy). Vedieť 

sa orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri 

získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať 

informácie z dát.  

Vzťah medzi zložkami krajiny 

 Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v 

danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa 

maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na 

rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.).  

Vzťah medzi krajinou a človekom 

 Posúdiť život človeka v priestore tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. 

Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie 

si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných parkov. 

Využívanie prírodných zdrojov človekom.  

Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi  

Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich 

vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr 

vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej 



a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného 

reagovania na možné spolupráce. 

Regióny Zeme  

Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných kultúrnych a iných charakteristík, možností 

rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho 

regiónu.  

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole  

V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej 

rovine a poskytované motivačným spôsobom. Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie 

jednotlivých regiónov Zeme systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy 

ŠVP, Geografia – príloha ISCED 2 © Štátny pedagogický ústav 5 geografických poznatkov z vlastivedy). 

V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej 

problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti:  

a) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.  

b) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so 

Slovenskom (miestnou krajinou) 

c) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy geografia 5. roč. 



 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Objavovanie 
Zeme a vesmíru 

Zem ako planéta vo vesmíre. 
Tvar Zeme. Cesty do vesmíru 
a na Mesiac. Vesmír, 
Slnečná sústava, Slnko, 
planéty v Slnečnej sústave, 
Mesiac. Pohyby Zeme - obeh 
Zeme okolo Slnka, rotácia 
Zeme okolo osi. Dôsledky 
pohybov. Svetadiely, 
ostrovy, súostrovia, 
polostrovy, oceány, moria, 
prielivy, prieplavy, zálivy 

-oboznámiť sa s 
atlasom a prácou 
s ním Žiak má:-
poznať názory na 
tvar Zeme-opísať 
tvar Zeme podľa 
glóbusu-vymenovať 
objekty slnečnej 
sústavy (SS)-určiť 
polohu Zeme medzi 
ostatnými telesami 
SS-porovnať 
jednotlivé planéty-
zdôvodňovať  a 
pracovať s 
pojmami- vedieť 
opísať pohyby 
Mesiaca-poznať čas 
obehu M okolo 
Zeme-vedieť 
načrtnúť fázy M-
žiak vie vysvetliť 
príčiny striedania 
dňa a noci a ako to 
súvisí s otáčaním 
Zeme okolo osi-
pozná čas obehu 
Zeme okolo osi-
demonštruje to na 
glóbuse-vysvetliť 
pojmy zemská os, S 
a J pól, naznačiť 
smer osi-opísať 
pohyb Zeme okolo 
Slnka, pomocou 
glóbusu, telúria a 
podľa nákresu-
poznať čas obehu Z 
okolo S-poznať a 
vysvetliť príčiny 
striedania ročných 
období + nákres-
žiak sa vie 
orientovať 
na  mape sveta, vie 
pomenovať a 
ukázať svetadiely, 
oceány....-pozná 
rozdiel medzi 

TBZ 

  1. - Úvod do 
geografie 

  2. - Tvar Zeme  

  3.-4 - Naše miesto 
vo vesmíre 

  5.-6 - Mesiac - 
prirodzená 
družica Zeme 

X. 7.-8 - Pohyby Zeme 
- prečo sa 
striedajú deň 
a noc 

  9.-11 - Pohyby Zeme 
- prečo sa 
striedajú 
ročné 
obdobia 

  12.-16 - Povrch Zeme 

XI. 17.-18 - Cesty 
objaviteľov do 
rôznych častí 
sveta. 



svetadielom a 
kontinentom-vie 
čítať základné 
údaje z mapy-vie 
opísať čo obsahuje 
mapa podľa jej 
legendy-žiak si vie 
pripraviť projekt o 
cestách a ich 
význame pri 
objavovaní sveta a 
vesmíru 

    Mapa a glóbus Glóbus, zemská os, póly, 
svetové strany, zemské 
pologule, rovnobežky, 
poludníky, nultý poludník, 
rovník, obratníky, polárne 
kružnice.Mapy, automapy, 
mapy na internete, plán 
mesta, tematické mapy, 
turistické mapy. Legenda 
mapy - symboly, znaky, 
čítanie mapy, získavanie 
údajov z mapy, 
zakresľovanie údajov do 
mapy, grafická mierka a 
meranie vzdialeností na 
mape. Geografická poloha, 
geografické súradnice. 
Orientácia na mape, 
určovanie geografickej 
polohy. 

-pozná definíciu 
glóbusu-žiak vie 
určiť na glóbuse 
zemskú os, S a J 
pól, zemské 
pologule, rovník, 
dôležité 
rovnobežky, nultý 
poludník-žiak vie 
pracovať s 
mapami-vie sa v 
nich orientovať-
určiť svetové strany 
na mape- určiť 
priebeh 
rovnobežiek a 
poludníkov-určiť 
polohu  miesta na 
mape zemepisnými 
súradnicami-čítať 
základné 
informácie z mapy-
žiak pozná rozdiel 
medzi glóbusom a 
mapou a ich 
zobrazeniami-žiak 
pozná rozdiel 
medzi grafickou a 
číselnou mierkou- 
vie čo znamená 
mierka-vie 
odmerať 

TBZ, OZO 

  19.-23 - Čo môžeme 
vidieť na 
glóbuse - 
Glóbus, 
zemská os, 
póly, svetové 
strany, 
zemské 
pologule, 
rovnobežky, 
poludníky, 
určovanie 
geografickej 
polohy ( bez 
stupňov) 

XII. 24.-26 - Čo môžeme 
vidieť na 
mape 

I. 27.-30 - Mapa, 
grafická 
mierka 
(nezavádzať 
číselnú 
mierku) a 
meranie 
vzdialeností 
na mape, 
legenda mapy 
Automapy, 
mapy na 
internete, 



GPS, 
tematické 
mapy 

vzdialenosť na 
mape grafickou 
mierkou-vie 
vysvetliť vznik 
časových pasiem 

  31.-33 - Čas na Zemi, 
časové 
pásma. 

II. 34.-36 - Praktické 
cvičenia - 
určovanie 
geografickej 
polohy, 
mierky mapy, 
určovanie 
časových 
pásiem 

  

  

Ako vytvorila 
príroda 
najkrajšie 
miesta na Zemi 

Stavba Zeme, zemské jadro, 
plášť, zemská kôra, zemské 
platne a ich pohyb, vznik 
pohoria, vznik zemetrasenia, 
sopečná činnosť, zlomy, 
tsunami, kaňony, vodopády, 
jazerá (činnosť vody - riek, 
ľadovca), prítoky, 
delta.     Činnosť vetra. 
Púšte, skalné mestá (činnosť 
vetra).        Dažďové lesy, 
savana, lesy, púšť 
(rastlinstvo, živočíšstvo).  

-žiak vie určiť na 
modeli Zeme jej 
časti-vie porovnať 
povrch Zeme v 
jednotlivých 
častiach, a vie 
pomenovať a 
ukázať na 
mape/glóbuse 
oceány, svetadiely-
vie opísať pohyb 
litosferických 
dosiek a ich 
dôsledky-vie 
vysvetliť vznik 
pohoria-vie určiť na 
mape vybrané 
povrchové celky, 
opísať ich polohu-
žiak pozná názvy 
najvyšších vrcholov 
pohorí + 
zaujímavosti so 
nebezpečenstvách 
vo vysokých 
pohoriach-žiak vie 
opísať pohyb 
zemských platní a 
ich vplyv na 
sopečnú činnosť a 
zemetrasenia-
pozná a vie 

TBZ, OZO, ENV 

  37. - Cesta do hlbín 
Zeme 

  38.-40 - Sopky - okná 
do hlbín 
Zeme, Ohnivé 
miesta na 
Zemi, 
zemetrasenie 

III. 41.-42 - Činnosť vody - 
život rieky, 
kaňony, 
vodopády, 
jazerá 

  43.-44 - Činnosť 
ľadovca - 
plesá, 
morény... 

  45.-46 - Činnosť vetra 
- Skalné 
mestá, 
púšte... 

IV. 47.-48 - Atmosféra 
vzdušný obal 
Zeme 

  49.-50 - Aké bude 
počasie 

  51.-54 - Rozmanité 
krajiny Zeme 



V. 55. - Život vo 
vysokých 
pohoriach 

nakresliť, alebo 
ukázať časti sopky-
najnepokojnejšie 
miesta na Zemi, 
ohnivý oblúk 
(sopečný pás), 
najohrozenejšie 
oblasti -sopečné 
pohoria, ostrovy...-
vie povedať 
príklady živelných 
pohrôm vo svete, 
vie diskutovať o 
možnostiach ako 
im predchádzať 
tsunami, 
zemetrasenia-vie 
vysvetliť ako pôsobí 
voda na zemský 
povrch-vie načrtnúť 
a pomenovať časti 
rieky od prameňa 
po ústie- vie aký 
tvar má riečna 
dolina-žiak vie 
opísať pôsobenie 
ľadovca na zemský 
povrch-pozná 
pohoria, kde sa 
vyskytovalo ale 
stále je zaľadnenie-
vie porovnať riečnu 
a ľadovcovú dolinu 
podľa obrázku-žiak 
vie ako vzniká 
vietor- pozná 
zaujímavé miesta 
vytvorené vetrom-
žiak pozná pojem 
atmosféra, vie 
vysvetliť, opísať a 
načrtnúť obeh vody 
v prírode, -pozná 
jednotlivé prvky 
atmosféry-žiak 
pozná rozdiel 
medzi počasím a 
podnebím-vie 
vymenovať prvky 
počasia, ktoré sa 
sledujú-žiak vie 
príčinu vzniku 

  56.-58 - Prezentovanie 
projektov 



podnebných 
pásiem,-vie rozdiel 
medzi počasím a 
podnebím-vie na 
mape ukázať 
rozloženie pásiem a 
jednotlivých 
krajinných typov -
stručne vie 
charakterizovať 
jednotlivé krajiny-
pozná vplyv 
nadmorskej výšky 
na výškové stupne-
vie vysvetliť a 
pomenovať na 
náčrtku jednotlivé 
výškové stupne-
využívanie 
vysokých pohorí 

  

  

Najkrajšie 
miesta na Zemi, 
ktoré vytvoril 
človek 

Sídla na Zemi. Mestá a 
dediny (ako žijú ľudia na 
rôznych miestach Zeme). 
Kultúrne a technické stavby 
- Paríž, New York, Mexico 
City, Tádž Mahal, Eiffelova 
veža, Opera v Sydney, 
pyramídy, Veľký čínsky múr, 
socha Krista v Rio de 
Janeiro, chrámy, 
katedrály...               Pamiatky 
UNESCO. 

-žiak vie rozdiel 
medzi mestom a 
dedinou-vie opísať 
mesto, jeho časti, a 
problémy-
charakterizovanie 
vidieckych sídel-
vedieť ukázať na 
mape niekoľko 
veľkomiest-žiak 
pozná význam 
Unesco -vie 
vybrané pamiatky z 
jednotlivých 
svetadielov 

OZO,TVZ, MDV, 
MUV 

  59. - Mestá a 
dediny (ako 
žijú ľudia na 
rôznych 
miestach 
Zeme) 

VI. 60.-61 - Kultúrne a 
technické 
stavby – 
(príklad 
chrámy, 
pyramídy,) 

  62.-64 - Pamiatky 
UNESCO 

  65.-66 - Záverečné 
opakovanie 

 

 

 

 

 
 

 



Učebné osnovy geografia 6. roč.  

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Úvod     OZO 

  1. - Úvod do 
geografie 6. ročník 

    Afrika Afrika, 
Madagaskar, 
Somálsky 
polostrov, 
Guinejský záliv, 
Stredozemné 
more, Červené 
more, Gibraltársky 
prieliv, Afrika, 
Madagaskar, 
Somálsky 
polostrov, 
Guinejský záliv, 
Stredozemné 
more, Červené 
more, Gibraltársky 
prieliv  panvy, 
pohoria, plošiny, 
púšte  Sahara, 
Namib, Atlas, 
Kilimandžáro, 
Východoafrická 
priekopová 
prepadlina, Dračie 
vrchy, Konžská 
panva rovník, 
obratníky, 
podnebné pásma, 
pasáty rieky Níl, 
Kongo, Niger, 
vodopády, jazerá, 
Viktóriino jazero, 
Viktóriine 
vodopády, 
bezodtokové 
územia rastlinné 
pásma, živočíchy, 
národné parky 
rozmiestnenie 
obyvateľstva, 
pôvodní obyvatelia, 
hustota zaľudnenia, 
národnostné 
zloženie, problémy 

Žiak vie/dokáže: - 
vymedziť polohu a 
opísať pobrežie 
Afriky z mapy 
(zálivy, ostrovy, 
polostrovy, moria, 
oceány) („čítanie“ 
mapy),  - zdôvodniť 
vplyv pasátov na 
vznik afrických 
púští a polopúští,  - 
vysvetliť príčiny 
rovnomerného 
rozloženia 
podnebných pásem 
vo vzťahu k 
rozšíreniu 
rastlinstva a 
živočíšstva v Afrike,  
- porovnať prírodné 
podmienky v 
štyroch 
podnebných 
pásmach Afriky,  - 
uviesť dva príklady 
typických 
rastlinných a 
živočíšnych druhov 
žijúcich v 
jednotlivých 
krajinných 
pásmach Afriky, - 
zhrnúť dôvody 
rozdielov v 
zaľudnení 
najbližšieho okolia 
najväčších riek 
Afriky,  - zhodnotiť 
vplyv prírodných 
podmienok na 
nerovnomerné 
rozmiestnenie 
obyvateľstva 
Afriky,  - uviesť 

TBZ, ENV, OZO 

  2. - Poloha Afriky a 
členitosť pobrežia  

  3. - Povrch Afriky   

X. 4. - Podnebie Afriky 

  5. - Vodstvo Afriky 

  6. - Biosféra Afriky 
Ochrana prírody 

  7. - Obyvateľstvo a 
sídla 

XI. 8. - Hospodárstvo 
Afriky  

  9. - Mestá Afriky  

  10. - Severná Afrika   

  11. - Stredná Afrika  

  12. - Južná Afrika  

XII. 13. - Zaujímavosti 
a problémy Afriky 

  14. - Opakovanie 
tematického celku 



obyvateľstva Afriky  
hospodárstvo a 
nerastné suroviny, 
služby, obchod, 
regionálne rozdiely  
Lagos, Káhira, 
Kinshasa, 
Johannesburg štáty 
severnej Afriky, 
mestá, povrch štáty 
strednej Afriky, 
mestá, povrch  
štáty južnej Afriky, 
mestá, povrch  
pamiatky zaradené 
v zozname 
prírodného a 
kultúrneho 
dedičstva UNESCO, 
chudoba, hlad, 
choroby upevnenie 
učiva o Afrike   

príčiny častých 
národnostných a 
náboženských 
sporov a konfliktov 
medzi národmi 
žijúcimi v Afrike,  - 
vysvetliť dôvody 
nízkeho podielu 
obyvateľov žijúcich 
v mestách,  - v 
obsahu tematickej 
mapy identifikovať 
štyri 
najzaľudnenejšie 
oblasti Afriky a 
mestá s viac ako 5 
miliónom 
obyvateľov 
(„čítanie“ mapy),  - 
zhodnotiť 
hospodársku 
vyspelosť 
jednotlivých oblastí 
Afriky,  - uviesť tri 
závažné problémy 
znižujúce životnú 
úroveň obyvateľov 
v jednotlivých 
regiónoch Afriky,  - 
zdôvodniť 
zaradenie jednej z 
pamiatok Afriky do 
Zoznamu 
kultúrneho a 
prírodného 
dedičstva UNESCO 
a ukáz ať ju 
namape 

    Ázia poloha Ázie, 
ostrovy, 
polostrovy, oceány, 
moria, Filipíny, 
Japonské ostrovy, 
Kamčatka, Veľké 
Sundy, Predná 
India, Zadná India, 
Malá Ázia, Arabský 
polostrov, Kórejský 
polostrov, Cyprus  

Žiak vie/dokáže: - 
vymedziť polohu 
Ázie voči ostatným 
kontinentom a 
oceánom (čítanie 
mapy),  - opísať z 
mapy pobrežie a 
povrch Ázie (zálivy, 
ostrovy, 
polostrovy, moria, 
oceány, povrchové 

TBZ, ENV, OZO 

  15. - Poloha Ázie 

  16. - Povrch Ázie 

I. 17. - Podnebie Ázie 

  18. - Vodstvo Ázie 

  19. - Rastlinstvo a 
živočíšstvo Ázie 

  20. - Obyvateľstvo a 
sídla 

II. 21. - Kultúra a 
náboženstvá v Ázii 



  22. - Hospodárstvo  pohoria, nížiny, 
náhorné plošiny, 
sopky, Himaláje, 
Tibetská náhorná 
plošina, Pamír, 
Mount Everest, 
Kaukaz, Ural, 
Západosibírska 
nížina, Indogangská 
nížina, Veľká čínska 
nížina podnebné 
pásma, oceány, 
morské prúdy, 
monzúny, tajfúny, 
cunami  jazerá, 
rieky, prielivy, 
prieplavy, Chang-
Jiang, Huang He, 
Ob, Mekong, 
Jenisej, Ganga, 
Brahmaputra, 
Eufrat, Tigris 
Suezský prieplav, 
Červené more, 
Beringov prieliv, 
Kaspické more, 
Bajkal, Mŕtve more, 
Aralské jazero typy 
krajín, šírková 
pásmovitosť a 
výšková 
stupňovitosť, 
rastlinné a 
živočíšne druhy 
najhustejšie a 
najredšie osídlené 
oblasti Ázie, príčiny 
rýchleho rastu 
obyvateľstva, 
problémy 
veľkomiest 
kresťanstvo, 
hinduizmus, 
judaizmus, islam, 
budhizmus, 
náboženské spory  
hospodárstvo, 
ťažba nerastných 
surovín, ázijské 
tigre, ropa, 
elektronika, 
rozdiely v 

celky), („čítanie“ 
mapy), - uviesť 
príčiny veľkej 
členitosti povrchu 
Ázie,  - zdôvodniť 
veľký počet sopiek 
a seizmicky 
aktívnych oblastí v 
pobrežných 
oblastiach Ázie 
(„Ohnivý kruh“),  - 
vysvetliť prúdenie 
monzúnov,  - 
identifikovať na 
mape oblasti Ázie, 
ktoré sú monzúnmi 
ovplyvňované,  - 
zdôvodniť rozdiely 
v podnebí 
vnútrozemských a 
pobrežných oblastí 
Ázie,  - objasniť 
príčiny rozdielov v 
množstve tečúcej 
vody počas roka v 
korytách najdlhších 
riek Ázie,  - 
vymedziť podľa 
mapy povodia 
najväčších ázijských 
riek a zaradiť ich do 
úmorí a 
bezodtokových 
oblastí,  - 
identifikovať na 
mape oblasti Ázie 
ohrozované 
tajfúnmi a cunami,  
- zhrnúť odlišnosti 
a podobnosť 
priestorového 
rozloženia 
rastlinstva a 
živočíšstva v Ázii a v 
Amerike,  - uviesť 
päť príkladov 
typických 
rastlinných a 
živočíšnych druhov 
v Ázii,  - vysvetliť 
dôvody veľkej 
kultúrnej a 

  23. - Veľkomestá Ázie 



hospodárskej 
vyspelosti štátov 
Ázie veľkomestá – 
Moskva, Bombaj, 
Šanghaj, Dillí, 
Beijing (Peking), 
Soul, Tokio...  

náboženskej 
rôznorodosti 
obyvateľstva Ázie,  
- zdôvodniť príčiny 
napätia a 
nestability v Ázii a 
identifikovať 
regióny, ktoré sú 
nimi ohrozené,  - 
uviesť príčiny 
rýchleho rastu 
počtu obyvateľov 
Ázie,  - pomocou 
tematickej mapy 
opísať najhustejšie 
a najredšie 
osídlené oblasti 
Ázie,   

III.   Ázia Turecko, Saudská 
Arábia, SAE, Irán, 
Irak, Izrael, 
zakaukazské 
krajiny, veľkomestá 
– Rijád, Bagdad, 
Damask India – 
staré kultúry, kasty, 
Afganistan, Nepál, 
Bhután, 
veľkomestá – 
Bombaj, Kalkata  
Filipíny, Indonézia, 
Malajzia, Thajsko, 
veľkomestá – 
Jakarta, Singapur, 
Bangkok, 
problémové 
oblasti, ázijské tigre 
Čína, Japonsko, 
Mongolsko 
veľkomestá: Tokio, 
Soul, Peking, Hong-
kong, ázijské tigre 
Rusko, Sibír, 
Novosibirsk, veľké 
nerastné 
bohatstvo, severná 
morská cesta, 
Transsibírska 
magistrála, Bajkal 
Kazachstan, 
Uzbekistan, 
Kirgizsko, mestá 

- zhodnotiť vplyv 
prírodných 
podmienok na 
nerovnomerné 
rozmiestnenie 
obyvateľstva Ázie,  
- pomocou 
tematickej mapy 
vytvoriť zoznam 
desiatich najväčších 
miest Ázie 
(„čítanie“ mapy),  - 
zdôvodniť veľké 
rozdiely v 
hospodárskej 
vyspelosti štátov 
Ázie a jej regiónov,  
- uviesť dve 
najvýznamnejšie 
hospodárske 
odvetvia v 
rozvinutých a dve v 
menej rozvinutých 
štátoch Ázie,  - 
popísať dôsledky 
vysokej závislosti 
štátov z oblasti 
Perzského zálivu od 
ťažby a vývozu 
ropy, - uviesť 
príčiny 
náboženských 
sporov a 
dlhodobých 

TBZ, MUV, ENV 

  24. - Juhozápadná Ázia 

  25. - Južná Ázia  

  26. - Juhovýchodná 
Ázia 

  27. - Východná Ázia 

IV. 28. - Severná Ázia 

  29. - Stredná Ázia 

  30. - Čína, India, 
Japonsko 

  31. - Zaujímavosti a 
problémy Ázie 

V. 32. - Opakovanie 
tematického celku 

  33. - Prezentácia 
projektov 



Taškent, Alma–Ata, 
pestovanie 
bavlníka a 
čajovníka, Aral, 
Amudarja, Syrdarja 
výnimočnosť 
postavenie štátov 
Ázie, zaujímavosti 
krajín  prírodné a 
kultúrne pamiatky 
Ázie zaradené v 
zozname UNESCO, 
problémy 
obyvateľstva 
upevnenie učiva o 
Ázii práca na 
projekte, 
prezentácia, 
rozhovor zhrnutie 
celoročného učiva, 
hodnotenie žiakov  

konfliktov medzi 
štátmi v 
juhozápadnej Ázii,  
- zdôvodniť 
výnimočnosť 
postavenia Číny, 
Indie a Japonska v 
Ázii aj vo svete,  - 
uviesť tri závažné 
problémy znižujúce 
životnú úroveň 
obyvateľov 
jednotlivých 
regiónov Ázie,  - 
odôvodniť 
zaradenie troch 
pamiatok Ázie do 
Zoznamu 
kultúrneho 
dedičstva UNESCO 
a ukázať ich na 
mape.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy geografia 7. roč. 



 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 

  

Európa - 
Základné 
informácie o 
regióne v 
kontexte planéty 
Zem 

Geografická poloha, geografické 
súradnice. Orientácia na mape 
sveta, Afriky, Ázie, Ameriky, 
Austrálie a Antarktídy. Určovanie 
geografickej polohy. Geografická 
poloha pomocou geografických 
súradníc, poloha Európy v kontexte 
planéty Zem, vzhľadom na 
svetadiely a oceány. Pôvodné 
osídlenie a objavné cesty 
Európanov. Eurázia, Ural, Emba, 
Kaukaz, Kaspické more, Bospor, 
Dardanely, geografické súradnice, 
nultý poludník, severná polárna 
kružnica, obratník Raka, severná 
pologuľa, kontinent, svetadiel. 
Horizontálna členitosť: polostrovy - 
Škandinávsky, Pyrenejský, 
Apeninský, Jutský, Balkánsky; 
ostrovy - Britské, Island, Sicília, 
Sardínia, Korzika, Kréta; moria - 
Stredozemné, Severné, Čierne, 
Baltské, Lamanšský prieliv, 
Gibraltársky prieliv, Atlantický 
oceán; 

Určiť na ktorej 
pologuli sa 
nachádzajú 
svetadiely. Určiť 
polohu 
ľubovoľného 
miesta na mape 
geografickými 
súradnicami. Uviesť 
základnú prírodnú 
a hospodársku 
charakteristiku 
jednotlivých 
svetadielov. Určiť 
polohu Európy na 
Zemi vo vzťahu k 
ostatným 
svetadielom, určiť 
polohu v 
geografickej sieti. 
Vedieť pomenovať 
a ukázať na mape 
prvky horizontálnej 
a vertikálnej 
členitosti Európy.  

ENV, MDV 

  1. - Úvod do 
geografie 

  2.-3 - Praktické 
cvičenie - práca 
s mapou 

  4.-5 - Poloha, 
zobrazenie 
Európy na 
mapách 

  6.-8 -  Pobrežná 
členitosť 
Európy ( 
ostrovy, 
polostrovy, 
moria, 
oceány....) 
Európa na 
severnej 
pologuli 

X. 

  

Objavovanie 
prírodných a 
človekom 
vytvorených 
osobitostí 
regiónu a ich 
porovnanie so 
Slovenskom 
(miestnou 
krajinou) 

 Vertikálna členitosť: nížiny, 
pohoria, preliačiny, sopky, ľadovce, 
fjordy, Alpy, Karpaty, Pyreneje, 
Apeniny, Škandinávske vrchy, 
Dináre, Ural, Stará planina (Balkán), 
Mont Blanc, Etna, Vezuv, Hekla, 
Východoeurópska nížina; 
podnebné pásma – studené, 
mierne, teplé 
(subtropické)podnebné oblasti – 
oceánska, prechodná, pevninová; 
západné vetry, Golfský prúd; 
úmorie Atlantického oceána, SĽO, 
bezodtoková oblasť, Volga, Dunaj, 
Rýn, Pád, Odra, Visla, Tiber, Temža, 
Seina, Pečora, Rhôna, Dneper 
Ladožské jazero, Balaton, Ženevské 
jazero...Prieplav Rýn – Mohan – 
Dunaj; tundra, tajga, zmiešané a 
listnaté lesy, lesostepi a stepi, 
subtropická krajina výškové stupne 
v pohoriach; Rusi, Nemci, Francúzi, 
Taliani, Angličania, Slovania, 
Germáni, Románi, Ugrofíni 

Vysvetliť ako vznikli 
pohoria, opísať 
Alpy. Vysvetliť 
vznik riek, jazier a 
vodopádov, vedieť 
pomenovať a 
ukázať na mape 
najväčšie rieky, 
jazerá a vodopády. 
Podľa mapy určiť 
oblasti jednotlivých 
podnebných 
pásiem, opísať 
faktory, ktoré 
najviac ovplyvňujú 
podnebie Európy, 
zdôvodniť vplyv 
morských prúdov... 
Vysvetliť vzťahy 
medzi podnebnými 
a rastlinnými 
pásmami. Opísať 
vybrané prírodné 
zaujímavosti. 

OZO, ENV, TBZ 

  9.-10 - Povrch - 
pohoria, nížiny, 
... 

  11.-12 - Podnebie 
Klimatické 
diagramy z 
rôznych častí 
Európy 

  13.-14 - Vodstvo 
Európy - rieky, 
jazerá, 
úmoria... 

XI. 15.-16 - Rastlinstvo a 
živočíšstvo 



Európy - typy 
krajín, 
vertikálna 
zonálnosť a 
horizontálna 
členitosť 

rozmiestnenie obyv., hustota 
zaľudnenia; mestské a vidiecke 
sídla, urbanizácia Moskva, Paríž, 
Londýn, Madrid, Sankt-Peterburg, 
Neapol, Berlín, Atény, Barcelona, 
Rím...; 

Vedieť, v ktorých 
oblastiach žili staré 
európske národy, 
vedieť vysvetliť, 
ktoré územia sú 
najhustejšie 
zaľudnené, prečo 
starne populácia, 
narastá miera 
prisťahovalectva ... 
Určiť typy sídiel v 
Európe. Opísať 
spôsob života vo 
vidieckych sídlach. 
Porovnať mestá 
Európy podľa 
polohy a veľkosti. 

  17.-18 - Obyvateľstvo 
Európy, 
náboženstvá a 
sídla 

  19.-20 - Hospodárstvo 
Európy 

XII. 21. - Európska únia 

  22.-23 - Členenie 
Európy na 
oblasti 

  24.-25 - Cestovanie po 
prírodných 
krásach 
stredomorská 
oblasť, alpská 
oblasť, 
škandinávska 
oblasť, stredná 
Európa, 
významné 
mestá ( 
projekty ) 

    Stredná Európa Štáty strednej Európy "Karpaty, 
Tatry, Nízke Tatry, Malá a Veľká 
Fatra, Poľana, nížiny, mierne 
podnebie, Dunaj, Váh, Hron, plesá 
Bratislava, Košice, 
Prešov...priemysel: strojársky, 
hutnícky, chemický, potravinársky, 
výroba elektrickej energie "Čechy, 
Morava, Sliezsko-Česká vysočina, 
Krkonoše, Šumava, Polabská nížina, 
úvaly, Labe, Vltava, minerálne 
pramene – kúpele, kaolín, hnedé a 
čierne uhlie, strojárstvo, chemický, 
textilný priemysel, sklárska výroba 
Praha, Brno, Ostrava Priepasť 
Macocha, Český raj nížiny, 
pahorkatiny, Tatry, jazerá, Odra, 
Visla, čierne a hnedé uhlie, síra 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
strednej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky strednej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 

RLK, MUV, TBZ 

  26. - Stredná Európa 

I. 27. - Slovensko 

  28. - Česko 

  29. - Poľsko 

  30. - Maďarsko 

  31. - Nemecko 

  32.-33 - Rakúsko, 
Švajčiarsko, 
Lichtenštajnsko 



II. 34. - Test Horné a Dolné Sliezsko Waršava, 
Katovice, Krakov, Wroclav, Poznaň, 
Štetín, Gdansk, Gdynia nížiny, 
černozeme, pusta, Dunaj, Tisa, 
Balaton, teplé minerálne pramene, 
pšenica, kukurica, cukrová repa, 
slnečnica, zelenina, ovocie, vinič, 
bauxit, Budapešť, Debrecín, 
Miškovec, Segedín, Pécs, Györ 
spolková republika, Rýn, Labe, 
Dunaj, čierne a hnedé uhlie, 
draselné soli, kamenná soľ Porúrie, 
Porýnie, Sasko rozvinutý priemysel 
– strojárstvo: námorné lode, 
automobily, lietadlá, elektronika, 
elektrotechnika, optické prístroje 
Berlín, Hamburg, Brémy, Mníchov, 
Kolín nad Rýnom, Lipsko, Frankfurt 
nad Mohanom, Drážďany, Alpy, 
Vysoké Taury, Dunaj, jazerá, alpské 
pasienky, lesy, magnezit, kamenná 
soľ, vodné elektrárne, turistika, 
rekreácia, zimné športy Viedeň, 
Graz, Linec, Salzburg, Innsbruck, 
Alpy, Rýn, jazerá, vodné elektrárne, 
horské lúky a pasienky, presné 
strojárstvo, hodinky, lieky, syry, 
čokoláda, banky, Bern, Zurich, 
Ženeva, Bazilej, neutrálny štát, 
cestovný ruch, kniežatstvo 
Lichtenštajnsko –cestovný ruch, 
Vaduz" 

najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
strednej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

    Západná Európa Štáty západnej Európy, Anglicko, 
Wales, Škótsko, Severné Írsko, 
Temža, Severný, Lamanšský prieliv, 
rybolov, ropa a zemný plyn v 
Severnom mori, strojárska, 
chemická a textilná výroba; 
Londýn, Birmingham, Manchester, 
Liverpool, Glasgow Edinburgh, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
západnej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 

RLK, MUV, TBZ 

  35. - Západná 
Európa 

  36. - Francúzsko 

  37.-38 - Spojené 
kráľovstvo a 
Írsko 

III. 39. - Benelux 



  40. - Test Belfast cestovný ruch – 
Westminster, Stonehenge, Oxford, 
Cambridge zelený ostrov – lúky, 
pasienky veľké vysťahovalectvo; boj 
za zjednotenie celého Írska 
(IRA)rybolov, chov hovädzieho 
dobytka a oviec; Dublin Alpy, 
Pyreneje, Centrálny masív, Korzika, 
Loire, Rhôna, Seina, Rýn pšenica, 
vinič, ovocinárstvo, Parížska panva, 
Lotrinsko, Alsasko, jadrové 
elektrárne, Paríž, Marseille, Lyon, 
Strasbourg, Bordeaux cestovný 
ruch – Paríž (Louvre), francúzska 
Riviéra, Alpy, Lurdy...""Flámi, 
Valóni, brúsenie diamantov, Brusel 
– sídlo najvyšších orgánov EÚ; 
Antverpy, námorná, riečna, letecká 
a železničná doprava husto 
zaľudnený štát, preliačiny, poldre, 
brúsenie diamantov, kvetinové 
polia, veterné mlyny, Amsterdam, 
Rotterdam, Haag, námorná, riečna, 
letecká doprava Luxemburg – 
medzinárodné banky, hutníctvo, 
cudzinci 

života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky západnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
západnej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

    Severná Európa Štáty severnej Európy Botnický 
záliv, Fínsky záliv, krajina tisícich 
jazier, močiare, rybolov, chov 
sobov, lesy, drevospracujúci 
priemysel – papier, celulóza, 
nábytok rašelina, fosfáty Helsinki, 
Espoo, Turku, Tampere lesy, jazerá, 
vodné elektrárne, ťažba dreva, 
najkvalitnejšia železná ruda, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
severnej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 

RLK, MUV, TBZ 

  41. - Severná 
Európa 

  42. - Nórsko  

  43. - Švédsko 

  44. - Fínsko 

  45. - Dánsko 

IV. 46. - Island 

  47. - Pobaltské štáty  



  48. - Test hutníctvo – kvalitná oceľ, 
strojárstvo, spracovanie dreva – 
papier, nábytok; Štokholm, 
Goteborg, Malmofjordy, ľadovce, 
vodné elektrárne, spracovanie 
dreva, výroba papiera, ťažba ropy, 
prístavy, rybolov, námorná 
doprava, Oslo, Bergen Jutský 
polostrov, Sjaelland, Fyn, 
Skagerrak, Kattegat, Faerské 
ostrovy, Grónsko, Oresund,  orná 
pôda, rybolov, ropa a zemný plyn v 
Severnom mori, námorná doprava, 
trajekty, Kodaň, Alborg, Kronborg 
ostrovný štát, činné sopky, Hekla, 
ľadovce, gejzíry, horúce pramene, 
využitie geotermálnej energie, 
pasienky – dobytok, ovce; rybolov, 
Reykjavík, Litva, Lotyšsko, Estónsko 
prístavy pri Baltskom mori Západná 
Dvina, Neman, jazerá, močiare, 
rašelina, horľavé bridlice, jantár, 
krmoviny, rybolov Vilnius, Riga, 
Tallin, Klajpeda  " 

pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky severnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
severnej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

    Južná Európa Štáty južnej Európy Kanárske 
ostrovy, Baleáry, Sierra Nevada, 
Pyreneje, Tajo, Ebro, Duero, olivy, 
vinič, citrusy, korkový dub, ortuť, 
Katalánsko, Baskicko, Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
južnej Európy. 
Charakterizovať 

RLK, MUV, TBZ 

  49. - Južná Európa 

  50. - Španielsko 

  51. - Portugalsko 

  52. - Taliansko  

V. 53. - Grécko 



  54. - Test Zaragoza, krajina cestovného 
ruchu, Azory, Madeira, Lisabon, 
Porto, citrusy, mandle, figy, datle, 
olivy, vinič, korkový dub, rybolov 
(sardinky), spracovanie rýb, príjmy 
z cestovného ruchu, Sicília, 
Sardínia, Lipárske ostrovy, Alpy, 
Apeniny, Pádska nížina, Etna, 
Vezuv, Pád, Tiber, najviac ryže v 
Európe, pomaranče, olivy, 
krovinaté porasty – macchie, ortuť, 
síra, soli, mramor, strojárstvo – 
automobily, lode, elektrotechnika; 
hutníctvo, chemická, potravinárska, 
textilná a obuvnícka výroba Rím, 
Miláno, Turín, Janov, Benátky, 
Florencia, Neapol, členité pobrežie 
– Peloponéz, Chalkidikí, Rodos, 
Kréta...Olymp, Korintský prieplav, 
pasienky – ovce, kozy vinič, olivy, 
figy, citrusy, tabak, hrozienka, 
rybolov, lov morských húb, hnedé 
uhlie, mramor, rudy, Athény, 
Pireus, Solún; námorná doprava 
cestovný ruch: stredomorská 
príroda, pláže, miesta gréckej 
histórie  "Vatikán - najmenší štát 
sveta, centrum katolíckej cirkvi a 
pápeža, Chrám sv. Petra, 
kniežatstvo Monako – kasína, 
bankovníctvo, F 1, horský štát 
Andorra – obchod a cestovný ruch, 
Malta - ostrovný štát, cestovný 
ruch 

obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky južnej Európy 
a stručne opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v južnej 
Európe a uvažovať 
o možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

  
  

Juhovýchodná 
Európa 

Štáty juhovýchodnej Európy, 
Dunajská delta, Karpaty – lesy, 
Valašská nížina – 
poľnohospodárstvo: kukurica, 
pšenica, chov oviec, Dunaj, ložiská 
ropy – okolie Ploješti petrochémia, 
hutníctvo, strojárstvo, Bukurešť, 
Brašov, Kluž, Konstanca, pobrežie 
Čierneho mora, Dunaj, Marica, Rila, 
Pirin, Rodopy, Stará planina 
(Balkán), Hornotrácka nížina, 
černozeme – zelenina, ovocie, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
juhovýchodnej 
Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 

RLK, MUV, TBZ 

  55. - Juhovýchodná 
Európa 

  56. - Bulharsko , 
Rumunsko 

  57.-58 - Chorvátsko, 
Čierna Hora, 
Srbsko, 
Slovinsko, 
Macedónsko, 
BaH, Albánsko 



  59. - Test pšenica, kukurica, slnečnica, tabak, 
vinič, bavlník, ruže Sofia, Plovdiv, 
Varna, Burgas, Stara Zagora, Ruse 
rekreačné strediská – Zlaté piesky, 
Nesebar, Julské Alpy, Karavanky, 
Kras, Triglav, bohatstvo dreva, 
vodnej energie Ľubľana, Maribor, 
Koper,  Dalmácia, Dináre, Sáva. 
Dráva, poľnohospodárstvo – 
pšenica, kukurica, vinič, ovocie; 
vodná energia, strojárstvo, 
potravinárstvo, výroba chemikálií, 
hliníka; Záhreb, Rijeka; rekreačné 
oblasti (Pula, Zadar, Split, 
Makarska, Dubrovnik); Plitvické 
jazerá, Belehrad, Kosovo, Priština, 
Vojvodina, Novi Sad, Podgorica, 
prímorské rekreačné strediská, 
Kotorská Boka, Budva, krasové 
plošiny Čierna Hora – ekologický 
štát, Sarajevo, Moslimovia, Srbi, 
Chorváti, Sáva, Drina, Neretva, 
pohoria, pasienky - dobytok, ovce, 
kozy; lesy občianska vojna (1992 – 
1995) "Vardar, rudy chrómu, medi, 
železa – hutníctvo; 
Skopje,                                 Prokletije, 
jazerá – Skadarské, Ochridské, 
Prespanské; bohatstvo lesov, 
prírodný asfalt, rudy, Tirana, Drač 

prvky 
juhovýchodnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
juhovýchodnej 
Európe a uvažovať 
o možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

VI. 
  

Východná 
Európa 

Štáty východnej Európy Čierne 
more, Azovské more, Krym, 
Karpaty, Krymské vrchy, Dneper, 
orná pôda: pšenica, kukurica, 
cukrová repa, slnečnica; čierne 
uhlie – Donbas, mangánová a 
železná ruda – Krivoj Rog hutníctvo, 
strojárstvo, chem. Priemysel 
Podneprie, Dnepropetrovsk, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
východnej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 

RLK, MUV, TBZ 

  60. - Východná 
Európa 

  61. - Rusko 

  62. - Ukrajina 

  63. - Bielorusko, 
Moldavsko 

  64. - Test 



  65.-66 - Záverečné 
opakovanie 

Doneck, Charkov, Odessa, Kyjev, 
Ľvov, Užhorod, Černobyľ ""Prut, 
černozeme, poľnohospodárstvo: 
vinohradníctvo, ovocinárstvo 
Kišiňov, Gagauzovi, Pinské močiare, 
Západná Dvina, Neman, Bug, 
Dneper – prieplavy podzoly, 
Bielovežský NP, Minsk, 
Východoeurópska a Západosibírska 
nížina, Ural, Kaukaz, Altaj, 
Stredosibírska plošina, Volga, Ob, 
Jenisej, Lena, Amur, Bajkal; tajga – 
ťažba dreva, chov a lov kožušinovej 
zveri, stepi – černozeme: pšenica, 
kukurica, slnečnica, cukrová repa 
federatívny štát, autonómne 
republiky, pestré národnostné 
zloženie; ropa, zemný plyn, čierne a 
hnedé uhlie, železná ruda, farebné 
kovy, apatity, soli, zlato, diamanty, 
vodná energia Transsibírska 
magistrála, Bajkalsko-amurská 
magistrála, Moskovská oblasť, Ural, 
Povolžie, čiernomorské pobrežie, 
Západná Sibír, Východná Sibír, 
Ďaleký Východ Moskva, Sankt 
Peterburg, Murmansk, Kazaň, 
Samara, Voronež, Novosibirsk, 
Omsk, Irkutsk, Vladivostok..." 

pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky východnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
východnej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Učebné osnovy geografia 8. roč. 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Geografia v bežnom 
živote 

Mapa, tematická 
mapa, mierka 
mapy, diagram, 
legenda mapy, 
mapy na internete, 
Google map, 
Google Earth 
Svetové strany, 
rovnobežka, 
poludník, určovanie 
geografickej 
polohy, súradnice, 
geografická šírka a 
dĺžka GPS, 
určovanie trasy 
Európa, Slovensko, 
rozloha, 
geografické 
súradnice, okrajové 
body Slovenska  

-pozná a vie čítať 
rôzne druhy máp, 
vie interpretovať 
informácie podľa 
diagramu, vie 
používať 
internetové mapy  - 
vie určiť polohu 
ľubovoľného 
miesta pomocou 
geografických 
súradníc -pozná 
význam využitia 
GPS -pozná rozlohu 
Slovenska a vie 
porovnať rozlohu  
Slovenska 
s ostatnými štátmi 
Európy - vie určiť 
polohu 
geografickými 
súradnicami - vie 
určiť polohu 
Slovenska 
vzhľadom na 
okolité štáty  

OSR 

  1. - Tematické mapy 

  2.-3 - Geografické 
súradnice 

     

   - Praktické cvičenia 

X.    

  

  

Fyzicko-geografická 
charakteristika 
Slovenska 

Štátne útvary na 
Slovensku 
v minulosti –
príchod Slovanov, 
Samova ríša, Veľká 
Morava, Uhorsko, 
Československá 
republika, 
Slovenská republika 
Jadrové, sopečné 
a flyšové pohoria, 
nerastné suroviny- 
štrky, piesky, 
andezit, ryolit, tufy, 
magnezit, hnedé 
uhlie, farebné kovy, 

- vie opísať 
historický vývoj 
Slovenska - vie aké 
horniny tvoria 
flyšové, jadrové 
a sopečné pohoria - 
roztriedi pohoria 
podľa geologickej 
stavby.  - pozná 
využitie nerastných 
surovín 
vyskytujúcich sa na 
Slovensku. - vie 
určiť na mape 
vybraté povrchové 
celky, opísať ich 

ENV, OZO, TBZ 

  4-5. - Rozloha, poloha 
a ohraničenie  

  6. - Historický vývoj 
Slovenska 

      7-8 - Geologická stavba 
Slovenska 

XI. 9. - Povrchové celky 

  10. - Premeny povrchu 

  
 

  
  11-12. - Podnebie 

  13.-14 - Vodstvo 

XII. 15. - Rastlinstvo, 
živočíšstvo, pôdy 



  
 

  soli Pohoria, nížiny, 
kotliny  Karpaty – 
vonkajšie, 
vnútorné, 
Východné Západné, 
Panónska panva- 
Záhorské, 
Podunajská, 
Východoslovenská 
nížina Pieskové 
presypy, spraše, 
skalné mestá, 
riečna dolina, 
meander, mŕtve 
ramená, jazerá, 
plesá, močiare, 
ľadovcové doliny, 
jaskyne, kras 
Podnebie, počasie, 
podnebné oblasti – 
chladná, mierne 
teplá, teplá, vetry 
Úmorie, povodie, 
riečna sieť, Dunaj, 
Váh, Hron, Ipeľ, 
Nitra, Dunajec, 
Torysa, Hornád, 
Ondava, Topľa, 
Laborec, Latorica, 
Bodrog, plesá, 
vodné nádrže, 
Orava, Liptovská 
Mara, Gabčíkovo, 
Ružín, Domaša, 
Zemplínska Šírava, 
plesá, minerálne 
vody, kúpele Pôdne 
typy, pôdne druhy, 
vegetačné stupne, 
typický zástupcovia 
živočíšnej oblasti, 
TANAP, PIENAP, 
Nízke Tatry, Malá 
a Veľká Fatra, 
Slovenský raj, 
Slovenský kras, 
Muránska planina, 
Poloniny, jaskyne  

polohu - pozná 
názov najvyššieho 
a najnižšieho body 
Slovenska a jeho 
nadmorskú výšku -
na príkladoch 
vysvetlí ako 
pôsobia vonkajšie 
činitele na povrch 
Slovenska. -vysvetlí 
na príkladoch ako 
vzniká skalné 
mesto, riečna 
dolina, ľadovcová 
dolina, sprašové 
nánosy, jaskyne, 
meandre, mŕtve 
ramená, jazerá  -
určí, ktorý činiteľ 
prevládal v danej 
lokalite a dotvoril 
zemský povrch 
podľa rôznych 
obrázkov oblastí 
Slovenska -vytvorí 
projekt na tému 
Zaujímavé miesta 
vytvorené prírodou 
na Slovensku -
vysvetlí vplyv 
podnebia na 
formovanie 
povrchu 
a rozšírenie 
rastlinstva -opíše 
ako sa mení 
počasie v priebehu 
jednotlivých 
ročných období, 
ako sa mení teplota 
a množstvo zrážok 
(použiť diagramy). 
Pozná podnebné 
oblasti na 
Slovensku 
a vymedzí oblasť 
ich výskytu   - vie 
vysvetliť pojmy 
povodie a úmorie  -
vysvetlí význam 
výstavby vodných 
nádrží - vie určiť na 



mape toky riek, 
polohu jazier 
a vodných nádrží -
pozná slovenské 
kúpele a oblasti 
minerálnych vôd 
a vie vysvetliť ich 
význam - určí podľa 
mapy rozloženie 
pôdnych typov 
a pôdnych druhov 
na Slovensku - 
pozná a vie 
charakterizovať 
oblasti rastlinstva 
a živočíšstva  - vie 
uviesť príklady 
typických 
zástupcov 
príslušnej oblasti - 
pozná a vie 
charakterizovať 
národné parky na 
Slovensku  

  

  

Humánno- 
geografická 
charakteristika 
Slovenska 

Hustota 
obyvateľstva, 
náboženská a 
veková štruktúra, 
prirodzený 
prírastok, 
národnostná a 
zamestnanecká 
štruktúra, mestské 
a vidiecke sídla 
Ťažba nerastných 
surovín, priemysel, 
poľnohospodárstvo, 
doprava, služby, 
obchod, export, 
import Strediská 
letnej a zimnej 
rekreácie, prírodné 
a kultúrne lokality, 
ľudová kultúra a 
architektúra 
Košický, Prešovský, 
Banskobystrický, 
Žilinský, 

 - charakterizuje 
rozmiestnenie 
obyvateľstva - určí 
oblasti najväčšieho 
zaľudnenia a 
riedkeho osídlenia - 
vysvetlí ako 
prírodné pomery 
ovplyvňujú život 
obyvateľov - 
charakterizuje 
jednotlivé štruktúry 
obyvateľstva - vie 
na mape ukázať 
najväčšie sídla 
Slovenska - pozná a 
charakterizuje typy 
sídel Slovenska a 
porovnať ich so 
sídlami sveta. -
charakterizuje a na 
mape ukáže 
hospodársky 
najvyspelejšie 

MUV, RLK 

  16.-17 - Obyvateľstvo 
a sídla 

  18.-19 - Hospodárstvo 

I. 20. - Cestovný ruch 

  
 

  

  21. - Kraje Slovenska 

II. 22. - Bratislavský kraj  

  
 

  

  23. - Trnavský kraj 

III.    

  24. - Nitriansky kraj 

     

  25. - Trenčiansky kraj 

     

IV. 26.-27 - Žilinský kraj 

     

  28. - Banskobystrický 
kraj 

     



  29. - Košický kraj Trenčiansky, 
Trnavský, 
Nitriansky, 
Bratislavský kraj, 
Západné, Stredné 
a Východné 
Slovensko  

oblasti Slovenska -
pozná dopravné 
uzly Slovenska, vie 
charakterizovať 
druhy dopravy -
rozlišuje pojmy 
import a export -
vie vysvetliť HDP -
pozná špecifiká 
zahraničného 
obchodu -pozná, 
charakterizuje a 
ukáže na mape 
zaujímavé miesta 
pre cestovný ruch - 
opíše možnosti 
rozvoja cestovného 
ruchu v miestnej 
krajine. - vytvorí 
projekt na tému 
Cestujeme po 
Slovensku -porovná 
jednotlivé kraje na 
Slovensku s 
prihliadnutím na 
ich osobitosti, 
ukáže dôležité 
skutočnosti pre 
daný kraj na mape -
charakterizuje 
jednotlivé oblasti 
Slovenska a 
porovná ich s 
ostatnými 
oblasťami  

V.    

  30. - Prešovský kraj 

     

    Miestny región Liptov, Liptovská 
kotlina, Váh, Tatry, 
Liptovská Mara, 
kúpele, minerálne 
vody, jaskyne, 
termálne kúpaliská, 
športové areály, 
zaujímavosti 
oblasti, chránené 
oblasti, národné 
parky, ..... 

 - žiak bude vedieť 
opísať podľa mapy 
miestnu krajinu a 
svoju obec formou 
ppt prezentácie- 
pozná špecifiká 
svojej obce a 
ľudové tradície 

RLK, TBZ, OZO, 
ENV   31. - Fyzická geografia ( 

poloha, povrch, 
podnebie, 
vodstvo, 
rastlinstvo a 
živočíšstvo...) 

VI. 32. - Humánna 
geografia ( 
obyvateľstvo a 
sídla, 
hospodárstvo, 
pamiatky....) 

  33. - Projekty - moja 
obec 

.    



 
 

Učebné osnovy geografia 9. roč. 

 

Mesi

ac 

Hodina 
Tématický celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard  Prierezové 

témy  

IX. 

 

1.-2  

3. 

 

4.-5 

 

6.-7 

 

8. 

Planéta Zem 

Úvod do geografie 

Vznik pohorí, 

sopečná činnosť, 

zemetrasenia 

Podnebie 

a podnebné pásma 

Typy krajín na 

Zemi, stepi a lesy 

mierneho pásma 

Život ľudí vo 

vysokých pohoriach  

Podnebie (klíma), 

počasie,  geografická šírka, 

nadmorská výška, prúdenie 

vzduchu, morské prúdy, 

kontinentalita, 

pásmovitosť, podnebné 

pásma - teplé, mierne, 

studené. 

načrtnúť rozmiestnenie 

podnebných pásiem a 

pomenovať ich  

 

poznať príčiny ich vzniku 

a čo má na ne vplyv a 

charakterizovať ich 

chápať silu prírodných 

živlov a silu prírody, 

rozoznať podľa vzniku 

sopečné, vrásové 

a kryhové pohoria 

vysvetliť pojmy sopka, 

magma, láva, sopečné 

horniny 

 načrtnúť rozmiestnenie 

podnebných pásiem 

a pomenovať ich  

poznať príčiny ich vzniku 

a čo má na ne vplyv 

a charakterizovať ich 

rozlišovať jednotlivé 

typy krajín podľa 

obrázkov a vie 

charakterizovať 

základné prvky  

vymenovať a ukázať na 

mape najvyššie pohoria 

sveta                         

opísať a načrtnúť 

výškové stupne                        

charakterizovať život 

ľudí v pohoriach                            

poznať zaujímavosti , 

ale aj nebezpečenstvo 

Ochrana 

života a 

zdravia 

 

 

Multikultúrn

a 

výchova 

X. 



života vo vysokých 

pohoriach             

 

 

 

9.-12. 

13.-16 

 

17. -18 

 

19. -20 

 

 

21.-22 

 

23.-24 

 

25.-26 

27.-28 

 

29.  

 

 

Austrália a Oceánia 

– Tichý oceán – 

Polárne oblasti 

Austrália – poloha 

a povrch  

Austrália – 

podnebie a vodstvo 

Austrália – 

rastlinstvo 

a živočíšstvo  

Austrália – 

kontinent 

prisťahovalcov 

Hospodárstvo 

Austrálie 

Problémy 

obyvateľov 

Austrálie 

Tichý oceán 

a Oceánia 

Polárne oblasti 

Zeme 

Opakovanie – test 

Austrália a Oceánia 

 

 Geografická poloha 

pomocou geografických 

súradníc, vzhľadom na 

svetadiely a oceány, 

rozloha. Horizontálna 

členitosť - Tasmánia, 

Yorský polostrov, Veľký 

austrálsky záliv, 

Karpentársky záliv, Veľká 

koralová bariéra.       

Vertikálna členitosť - Veľké 

predelové vrchy, Austrálske 

Alpy, austrálske púšte. 

Podnebné pásma, 

rozloženie vlhkých a 

suchých oblastí. Rieky 

Murray, Darling, Eyrovo 

jazero, podzemná voda, 

Veľká artézska panva. 

Rastlinné pásma, typické 

živočíchy (kengura, koala, 

ježura, 

vtákopysk).Objavitelia a 

cestovatelia (J. Cook, A. 

Tasman). Pamiatky 

UNESCO (Ayersova skala). 

Osídľovanie svetadiela, 

pôvodní obyvatelia, 

prisťahovalci, 

rozmiestnenie 

obyvateľstva. Veľké mestá 

(Canberra, Sydney, 

Melbourne, Perth, Darwin, 

Adelaide, Brisbane, 

opísať pomocou mapy 

polohu a povrch 

svetadielu, určiť ktoré 

rovnobežky a poludníky 

ním prechádzajú 

-polostrovy, ostrovy, 

prielivy, zálivy.... 

pomocou mapy opísať 

a v ktorom podnebnom 

pásme sa A nachádza, 

čo ho ovplyvňuje a aký 

to má vplyv na vodstvo                       

vymenovať a ukázať na 

mape hlavné vodné 

toky a jazerá,  

 poznať najtypickejšiu 

flóru a fauny krajiny 

a ich rozmiestnenie,                          

vymenovať 

najtypickejšie rastliny a 

živočíchy 

opísať priebeh osídlenia 

svetadielu, prvých 

prisťahovalcov,                             

 pomenovať pôvodných 

obyvateľov 

a zaujímavosti z ich 

života                          

rozdelenie Austrálskeho 

zväzu a dokáže na mape 

Multikultúrn

a 

výchova 

 

 

 

 

 

 

Enviromentál

navýchova 

 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačn

é 

zručnosti 

 

 

 

XI. 

 

 

 

 

XII. 

I. 



Hobart). Ťažba nerastných 

surovín, zameranie 

poľnohospodárstva a 

priemyselnej výroby, 

doprava, služby. Farmy - 

vidiecky typ osídlenia. 

Ekologické problémy 

Austrálie. 

Vertikálna členitosť - Veľké 

predelové vrchy, Austrálske 

Alpy, austrálske púšte. 

Podnebné pásma, 

rozloženie vlhkých a 

suchých oblastí. Rieky 

Murray, Darling, Eyrovo 

jazero, podzemná voda, 

Veľká artézska panva. 

Rastlinné pásma, typické 

živočíchy (kengura, koala, 

ježura, 

vtákopysk).Objavitelia a 

cestovatelia (J. Cook, A. 

Tasman). Pamiatky 

UNESCO (Ayersova skala). 

Osídľovanie svetadiela, 

pôvodní obyvatelia, 

prisťahovalci, 

rozmiestnenie 

obyvateľstva. Veľké mestá 

(Canberra, Sydney, 

Melbourne, Perth, Darwin, 

Adelaide, Brisbane, 

Hobart). Ťažba nerastných 

surovín, zameranie 

poľnohospodárstva a 

priemyselnej výroby, 

doprava, služby. Farmy - 

vidiecky typ osídlenia. 

Ekologické problémy 

Austrálie.                    

vyhľadať najväčšie 

mestá 

podľa mapy určiť oblasti 

pestovania a chovu 

zvierat, oblasti ťažby 

nerastných surovín                 

ukázať na mape letiská , 

prístavy.... 

povedať aké majú 

obyvatelia problémy, 

príčiny týchto 

problémov  

opísať oblasť podľa 

mapy a atlasu, 

vymenuje hlavné 

súostrovia, pôvodných 

obyvateľov, podnebie 

v ktorom sa nachádzajú, 

charakteristické znaky 

Tichého oceánu a 

Oceánie 

  –pozná zaujímavosti 

jednotlivých oblastí 

vyčleniť oblasť na mape 

a vie ju charakterizovať 

a porovnať 

II.  

 

 

Amerika 

 

 

Objavné cesty Európanov 

(Kolumbus, Vespuci, 

Magalhaes). Geografická 

poloha pomocou 

-žiak vie podľa mapy 

určiť polohu a opísať 

členitosť Ameriky 

Multikultúrn

a 

výchova 

III. 

IV. 



V. 

 

30.-33 

 

 

 

34.-37 

 

 

38.- 41 

 

42.-43 

 

44.-45 

 

 

46.-47 

 

 

48.-49 

 

50.-51 

52.-53 

 

54.-55 

 

 

56.-57 

 

58.-59 

 

60.-61 

Amerika – poloha 

na Zemi, 

objavovanie 

svetadielu 

a základné       

poznatky o ňom     

Príroda Ameriky – 

povrch, rieky, 

jazerá                      

Príroda Ameriky – 

podnebie a typy 

krajín                    

Zaujímavosti 

prírody Ameriky   

Obyvateľstvo 

Ameriky, jeho 

rôznorodosť 

a pestrosť života    

Sídla Ameriky, 

problémy života 

ľudí vo veľkých 

mestách                   

Čím vyniká Amerika 

z hľadiska 

hospodárstva         

Čím je výnimočná 

Kanada                  

Čím sú výnimočné 

USA                      

Čím sú výnimočné 

Mexiko a ďalšie 

štáty strednej 

Ameriky a oblasť 

Karibského mora  

Čím je výnimočná 

Brazília                  

Čím je výnimočná 

Argentína 

a laplatské štáty    

Čím sú výnimočné 

andské štáty          

geografických súradníc, 

vzhľadom na svetadiely a 

oceány, rozloha. 

Horizontálna členitosť - 

Labrador, Aljašský 

polostrov, Kalifornský 

polostrov, Florida, Yucatan, 

Grónsko, Veľké Antily, 

Malé Antily, Ohňová zem, 

Galapágy, Karibské more, 

Beringov prieliv, 

Magalhaesov prieliv, 

Drakov prieliv, Mexický 

záliv, Hudsonov záliv, 

Kalifornský záliv, Panamský 

prieplav. 

Vertikálna členitosť - 

Kordillery, Andy, 

Aconcagua, Apalačské 

vrchy, Brazílska vysočina, 

Mississippská nížina, 

Arktická nížina, Amazonská 

nížina, Laplatská nížina, 

Orinocká nížina, Mexická 

plošina, Veľké prérie, 

Altiplano, Matto Grosso, 

Atacama. Rieky Mississippi, 

Rieka sv. Vavrinca, 

Mackenzie, Colorado, 

Amazonka, Orinoco, 

Parana, Veľké kanadské 

jazerá, Titicaca, 

Maracaibské jazero, 

Niagarské vodopády, 

Angelov vodopád, Iguazú. 

Podnebné pásma, vplyv 

povrchu a morských 

prúdov na podnebie 

Ameriky. Šírková 

pásmovitosť a výšková 

stupňovitosť rastlinstva a 

živočíšstva, národné parky - 

Yelowstonský, 

Yosemitský... Kultúra a 

civilizácia Indiánov, 

Eskimákov, objavovanie 

Ameriky, osídľovanie, 

-žiak popisuje povrch 

podľa mapy, vymenúva 

a ukazuje nížiny , 

pohoria, rieky, jazerá, 

...úmoria... 

-žiak pozná rozloženie 

Ameriky v podnebných 

pásmach, vplyv pásiem 

na rozloženie typov 

krajín, charakteristické 

rastliny a živočíchy 

-žiak vie porozprávať 

o zaujímavých miestach 

, ktoré vytvorila 

príroda... 

-vie ich rozoznať podľa 

fotografií, alebo 

obrázkov 

-žiak vie porozprávať 

o kolonizácii Ameriky, 

jej prvých 

prisťahovalcoch, 

-vie charakterizovať 

obyvateľstvo s ohľadom 

na kultúru a život 

pôvodného 

obyvateľstva 

v jednotlivých štátoch 

-vie popísať rozdiel 

života na vidieku 

a v meste 

-vie podľa mapy určiť 

najhustejšie osídlené 

oblasti, ako aj najväčšie 

mestá, 

-pozná príčinu vzniku 

mnohomiliónových 

miest, ako aj vie popísať 

problémy života vo 

veľkomestách 

-žiak vie porozprávať 

o tom čo je 

charakteristické pre 

 

 

Enviromentál

na 

výchova 

 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

Osobnostný 

a soc. rozvoj 

Tvorba 

projektov 

a prezentačn

é zručnosti 

VI. 



 

62.63 

 

64. 

65. 

66. 

Hlavné problémy 

Ameriky                

Opakovanie – Test 

– Amerika             

Projekty                

Záverečné 

opakovanie          

rozmiestnenie 

obyvateľstva, rasy, husto a 

riedko osídlené oblasti. 

Veľké mestá - Montreal, 

Toronto, Ottawa,  New 

York, Washington, Chicago, 

Atlanta, Los Angeles, San 

Francisco, Boston, Detroit, 

Pitsburgh, Mexico, Sao 

Paulo, Rio de Janeiro, 

Brazília, Buenos Aires, 

Lima, Havana... Severná 

Amerika, Stredná Amerika, 

Južná Amerika, Latinská 

Amerika, politické 

rozdelenie, štáty. Hlavné 

mesto, veľké mestá, úradný 

jazyk, hospodárska 

vyspelosť. 

Najpriemyselnejšie oblasti, 

prírodná a hospodárska 

charakteristika štátov 

Ameriky. Ekologické a 

hospodárske problémy 

štátov. Druhý najväčší štát 

sveta, hospodársky 

najrozvinutejší štát, 

najchudobnejšie štáty 

Ameriky.       

Ameriku, čím je 

výnimočná.. 

-vie pracovať s mapou 

 

-žiak vie podľa mapy 

určiť polohu 

jednotlivých oblastí 

a štátov, ako aj vie 

popísať povrch , 

podnebie daných oblastí 

 

 

-vie sa orientovať na 

mape 

-pozná charakteristiku 

obyvateľstva 

jednotlivých oblastí 

-uvádza špecifické 

charakteristiky pre 

jednotlivé krajiny, 

tradície, kultúru, šport, 

hospodárstvo, 

enviromentálne 

problémy.... 

-popisuje vznik 

jednotlivých problémov 

a navrhuje spôsoby 

riešenia.. 

-žiak prezentuje svoju 

prácu, pohotovo 

reaguje na otázky 

učiteľa a spolužiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: DEJEPIS 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C JUH, RÁC, RÁC 

6. ročník 6.A, 6.B, 6.C JUH, RÁC, JUH 

7. ročník 7.A, 7.B, 7.C RÁC, RÁC, JUH 

8. ročník 8.A, 8.B RÁC, JUH 

9. ročník 9.A, 9. C RÁC, JUH 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 1 2 

6. ročník 1 2 

7. ročník 1 1 

8. ročník 1 1 

9. ročník 3 3 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností a 

uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických skúseností či už z 

miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania 

je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, javov a procesov v čase a 

priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti a premietli 

sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru 

spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a 

porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného 

poznávania ľudskej spoločnosti. 

V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. storočia preto, 

lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Dejepis 

vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti ako súčasti rozvíjania, korigovania, 

kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných 

národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych 

diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať k rozvíjaniu hodnotovej škály 

demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým hodnotám európskej 

civilizácie. 

 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase, 

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore, 

 naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu, 

 získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov, 

procesov z národných a svetových dejín, 

 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí, 

 získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských historických 

písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú schopní týmto prameňom klásť 

primerane adekvátne otázky, 

 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a 

otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej 

spoločnosti. 

 osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti 

kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou. 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti) 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných 

operácií: 

s historickým časom 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky, 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne, 



 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja, 

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti. 

s historickým priestorom 

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor, 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti v historickom priestore, 

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, 

spoločnosti. 

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním 

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť, 

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov, 

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti, 

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho, 

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období, 

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj. 

  

Žiaci aplikujú svoje otázky v nových situáciách, v skúmateľských postojoch a pracovných postupoch 

pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných 

prameňoch – stopách po minulosti: 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania, napríklad písomného úryvku z prameňa, mapy, grafu, 

diagramu, 

 pri vytvorení plánu skúmania, napríklad fotografie, historického obrazu, 

 pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania, napríklad pästného klinu, nástroja pomocou 

zmyslov, v múzeu, archíve, 

 pri vytvorení záznamu zo skúmania, napríklad o ľuďoch, predmetoch a veciach na karikatúre, 

verbálneho textu. 

pri vyhľadávaní relevantných informácií 

 z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných, 

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, z 

webových stránok, 

 z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie. 

pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

 vyberaní informácií, napríklad z úryvku písomného prameňa, z učebnice, z internetu, 

 organizovaní informácií, napríklad prostredníctvom poznámok, kľúčových pojmov, pamäťových 

máp, obrazového materiálu, 

 porovnávaní informácií, napríklad podobnosti a odlišnosti, porovnať staré a nové, čo sa zmenilo a 

čo sa nezmenilo, 

 rozlišovaní a triedení informácií, napríklad rozlíšiť fakt, fikciu prostredníctvom karikatúry, legendy, 

povesti, spomienky, 



 zaraďovaní informácií, napríklad na časovú priamku historické udalosti, do tabuľky, grafu, 

diagramu, 

 kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotením viacerých webových 

stránok na jednu tému. 

pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 zoradení výsledkov, napríklad na časovú priamku, do Vennovho diagramu, do tabuľky, do schém, 

rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napríklad určovaním kľúčových pojmov, postupným 

vymedzovaním, historických pojmov v texte, zostavovaním pojmov do pamäťovej mapy, 

 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, napríklad prostredníctvom 

chronologickej tabuľky, 

 vyhodnocovaní správnosti postupu, napríklad overovaním historických faktov, 

 tvorbe súboru vlastných prác, produktov (portfólio), napríklad obrazového materiálu, plagátu, 

letáku, nákresu, kresby. 

„Učenie o histórii začína vtedy, keď žiak zameria svoju pozornosť, napríklad na základe otázky, záujmu 

či vonkajšieho podnetu vo vzťahu k histórii ako celku a vníma z nej vybrané primerané materiály z 

minulosti. S týmto materiálom potom pracuje pomocou vecnej analýzy. Ďalším jeho krokom je 

interpretácia popísaného a hľadanie vzťahov k iným historickým svedectvám. Následne žiak hľadá 

historický i osobný význam, vytvára hodnotový súd. Ten sa potom stáva východiskovým bodom pre 

proces komunikácie s ostatnými a podnecuje ďalšie otázky vo vzťahu k minulosti, prítomnosti a 

budúcnosti. Môže rovnako tak viesť ku konaniu, vytváraniu produktov žiakovej činnosti, k vlastnému 

zobrazeniu a výkladu histórie, čo možno tiež chápať ako určité rozšírenie histórie ako celku. Všetky 

tieto naznačené kroky možno zhrnúť do nasledujúcich špecifických kompetencií učenia sa o histórii. 1. 

pozorovanie 2. analýza 3. interpretácia 4. hodnotenie 5. produkcia.“ 

Uvedený komplex predmetových kompetencií sa konkretizuje vo vzdelávacom štandarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UO- 5. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard PT 

IX.   Úvodná hodina Zoznámenie sa s novým predmetom 
- dejepis  

Poznať základné pojmy- dejepis, 
minulosť 

  

  1. - Úvodná hodina 

  
  

Od blízkeho k 
vzdialenému 

Kalendár, historický a prírodný čas, 
letopočet. Časová priamka, 
periodizácia, letopočet, narodenie 
Krista, kresťanský letopočet, 
storočie, dátum Časová priamka, 
letopočet, narodenie Krista, 
kresťanský letopočet Vianoce, Veľká 
noc, fašiangy, štátne sviatky, dni 
pracovného pokoja Historické 
pramene, delenie hist. prameňov, 
pravek, archeológia, pomníky a 
pamätníky Obrazové pramene, 
fotografie, rodokmeň, rodostrom, 
generácia Písomné pramene, listiny, 
archív, archivári Práca historika. 
Mapa, glóbus, kartografia, 
dejepisné mapy, Múzeum, 
exponáty, skanzen, galéria  

Porovnať historický a prírodný 
čas, vedieť, čo je letopočet, aký 
letopočet používame Rozdeliť 
minulosť na obdobia, zakresliť do 
časovej priamky významné 
udalosti. Zakresliť do časovej 
priamky významné udalosti, 
určovať storočia a tisícročia 
Poznať významné štátne sviatky, 
sviatky pokoja a pamätných dni 
Poznať čo sú historické pramene 
a ich rozdelenie, čo je archeológia, 
poznať prácu archeológa, čo je 
pravek. Ovládať, ktoré pramene 
patria k obrazovým, zostaviť 
jednoduchý rodostrom svojej 
rodiny. Vymenovať druhy 
písomných prameňov, kde sa 
uskladňujú, čo je archív Projekt- 
zahrať sa na pátrača a zistiť 
stručné dejiny našej školy 
Pracovať s dejepisnými mapami, 
vedieť, na čo slúžia dejepisné 
mapy, čo je kartografia a 
kartograf. Vedieť, čo je múzeum, 
vymenovať niektoré druhy múzeí, 
poznať, čo sú exponáty a vysvetliť 
rozdiel medzi múzeom, archívom  

MUV, 
OSR, 
TBZ   2. - Prečo sa učíme 

dejepis, Priestor a 
čas 

  3. - Čas je poradie 
udalostí 

  4. - Čo potrebujeme 
vedieť pri 
prechádzke 
časom 

  5. - Určovanie storočí 

X. 6. - Sviatočné 
a pamätné dni 

  7. - Spoznáme 
hmotné pamiatky 

  8. - Čo sú obrazové 
pamiatky  

  9. - Písomné 
historické 
pramene 

  10. - Skúsme, ako 
pracuje historik 

  11. - Čo si ešte 
vezmeme pri 
prechádzke 
časom 

XI. 12. - Mapa a priestor 
na mape 

  13. - Kto ochraňuje 
historické 
pamiatky 

  
  

Zhrnutie 
tematického celku  

Opakovanie, systematizácia 
nadobudnutých poznatkov 
tematického celku Opakovanie 
poznatkov tematického celku  

Upevniť si osvojené učivo Upevniť 
si osvojené učivo  

  

  14. - Zhrnutie 
tematického 
celku 

  15. - Spomeňte si str. 
35 

  16. - Písomný test 

  
  

Človek v premenách 
priestoru a času 

Obydlia, dediny, mestá, hradiská, 
výmenný obchod, remeslo Rod, 
kmeň, rodina Oheň, voda, vietor, 
koleso, Sumeri, Energia solárna, 
veterná, vodné koleso Dopravné 
prostriedky a ich vývoj, revolúcia 
Kolónie, kolonizácia, Kolombus, 
Vikingovia, Slovania Práca Detská 

Popísať vznik dedín a prvých 
miest, rozdiel medzi starobylými 
a dnešnými mestami poznať 
hradiská, popísať, ako vznikal 
v mestách výmenný obchod a trh 
Porozprávať, ako žili rodiny 
v minulosti, porozprávať o svojej 
rodine, určiť spoločné znaky 
najstarších rodín s dnešnými 

VMR, 
MUV, 
OSR, 
TBZ 

  17. - Ako sa žilo na 
úsvite dejín 

  18. - Kde sme bývali 
v minulosti a kde 
bývame dnes 

  19. - Ako si človek 
vytváral rodinu 



XII. 20. - Ako ľudia 
spoznávali silu 
prírody 

práca, dôvody detskej práce, 
UNICEF  

Vystihnúť rozdiely medzi 
prírodnou a umelou energiou, 
uviesť príklady využívania prírody 
v prospech človeka, zdôvodniť 
príčiny hľadania nových zdrojov 
energie, vymenovať vynálezy, 
ktoré pomohli človeku využívať 
energiu vo svoj prospech 
Porovnať spôsoby dopravy 
v minulosti a dnes, zhodnotiť 
vplyv dopravných prostriedkov na 
životné prostredie Uviesť príčiny 
sťahovania ľudí v minulosti 
a v súčasnosti, vysvetliť 
kolonizáciu Vysvetliť dôležitosť 
práce pre ľudí, Uviesť najčastejšie 
druhy detskej práce, zaujať 
stanovisko k problematike 
zneužívania detí na prácu  

  21. - Ako si človek 
zmenšoval svet 

  22. - Ľudia v pohybe 

  23. - Práca – trest 
alebo radosť 

  24. - Detská práca 

  
  

Zhrnutie 
tematického celku 

Upevniť si osvojené učivo 
Opakovanie poznatkov tematického 
celku  

Upevniť si osvojené učivo Upevniť 
si osvojené učivo  

  

  25. - Opakovanie, 
systematizácia 
nadobudnutých 
poznatkov 
tematického 
celku 

I. 26. - Písomný test 

  
  

Človek a 
komunikácia 

Gutenberg, kníhtlač, rukopis, 
Média, masovokomunikačné 
prostriedky, rozhlas, televízia, 
internet Náboženstvo, Jahve, Alah, 
korán, tóra, Biblia, Vojny, prvá 
a druhá svetová vojna, zbrane  

Identifikovať rozdiel medzi 
rukopisom a tlačenou knihou, 
zhodnotiť kníhtlač Uviesť 
prostriedky dorozumievania sa 
medzi ľuďmi v minulosti a v 
súčasnosti Vymenovať 
náboženstvá a charakterizovať ich 
Uviesť dôvody, prečo vznikajú 
vojny, jej negatívne dôsledky, 
poznať niektoré zo známych vojen 
vojen  

MDV, 
OSR 

  27. - Zapísaná 
myšlienka sa 
uchovala 

  28. - Prvé knihy 

  29. - Médiá 

  30. - Duchovný život 
človeka 

  31. - Keď zlyhá 
komunikácia.  

II. 
  

Najstaršie dejiny 
Liptova  

Žiak pozná základné informácie 
Liptove, pozná históriu erbov miest. 
Pozná základné informácie o 
hradoch Liptova  

Žiak sa oboznámi s regiónom 
Liptov, prvou písomnou zmienkou 
o meste Liptovský svätý Mikuláš, 
Ružomberok., Zoznámi sa s erbmi 
miest RK, LM, Lipt. Hrádok a ich 
významom Žiak sa oboznámi 
s najstaršími dejinami nášho 
regiónu, s pojmom zemianska 
kolonizácia  

RLK, 
TBZ 

  32. - Najstaršie dejiny 
Liptova 

  33. - Osidľovanie 
Liptova 

  34. - Hrady na Liptove 

    Kelti na Liptove Žiak vie základné informácie o 
Keltoch a ich živote, pozná 
osobnosť Vercingetorixa 

Žiak vie nájsť na mape Havránok, 
naučí sa pracovať s 3D mapami na 
intenete 

RLK, 
TBZ   35. - Začiatky 

Keltského 
osídlenia 

  36. - Havránok 

  37.-38 - Život Keltov na 
našom území 

III. 
  

Hrad Liptovský  
Hrádok  

Pozná históriu kaštieľa a osobu 
Magdalény Zaiovej a úlohu kaštieľa 
dnes. Žiak získa informácie o 
Valachoch, ktorí v 14. storočí 
osídľovali sever Uhorska Žiak vie, 

Žiak vie, aké mal hrad úlohy, ako 
vyzeral v minulosti, kto ho kedysi 
vlastnil a zoznámi sa s históriou 
hradu od prvej písomnej zmienky 
dodnes. Žiak vie povedať, čo spája 

RLK, 
MVR, 
TBZ   39. - Najstaršie dejiny 

hradu Liptovský 
Hrádok 



  40. - Ján a Valentín 
Balašovci 

ktoré spôsoby obživy boli typické 
pre obyvateľov Liptova, zoznámi sa 
s najstaršími cechmi na našom 
území 

rod Balašovcov a Hrad LH, 
(protiturecké boje)  Žiak vie 
povedať, akým problémom musel 
čeliť hrad (vojenské ťaženia, 
požiare, povodne)  

  41. - Magdaléna 
Zaiová 

  42. - Valaská 
kolonozácia, 
pastiersky život 

  43. - Najstaršie 
povolania 
obyvateľov mesta 

IV. 44.-45 - Problémy 
a živelné 
pohromy 

  

  

Hradné panstvo 
a mesto Liptovský 
Hrádok  

Žiak zistí, čo sú výsady, kto ich 
mohol udeľovať. Pozná ďalšie 
osobnosti mesta LH.  

  Pozná privilégia konania trhov 
a jarmoku, ktoré premenili LH 
z dediny na mesto Oboznámi sa so 
spôsobom vzdelávania sa 
v minulosti, typmi škôl a ich 
umiestnením Žiak sa oboznámi 
s urbanistickým vývojom u nás, 
prostredníctvom starých fotografií 
si vie predstaviť podobu mesta 
v 19. a 20. storočí  

RLK, 
MUV, 
TBZ 

  46. - Dejiny hradného 
panstva v 
novoveku, 
Lichtenštajnovci 

  47. - Vznik mesta LH 

  48.-49 - Školy a 
vzdelanosť 

  50. - Liptovský Hrádok 
na starých 
fotografiách 

  51.-52 - Známe osobnosti 
Lipt. Hrádku 

V. 
  

Obce Horného 
Liptova 

Upevnenie informácií o obciach Žiak si dokáže samostatne 
vyhľadať a spracovať do ppt 
podoby informácie o svojej rodnej 
obci a prezentovať ich pred 
spolužiakmi  

RLK, 
MUV, 
TBZ   53.-54 - Obce v okolí 

Liptovského 
Hrádku 

    Projekty Moja obec Upevnenie informácií o obciach Žiak si dokáže samostatne 
vyhľadať a spracovať do ppt 
podoby informácie o svojej rodnej 
obci a prezentovať ich pred 
spolužiakmi  

RLK, 
MUV, 
TBZ 

  55. - Výber tém 

  56.-57 - Spracovanie tém 

  58.-61 - Prezentácia 
projektov 

VI. 
  

Mesto Liptovský 
Mikuláš 

Žiak získa základné informácie o 
najväčšom meste Liptova, prvú 
písomnú zmienku, privilégia, ktoré 
pre mesto získali 
Pongrácovci.  Spozná, ako vyzeral 
kedysi, aké známe osobnosti sa tam 
narodili.  

Žiak sa s pomocou Google-street 
naučí orientovať v meste LM, vie 
samostatne posúdiť rozdiely 
medzi LM a LH 

RLK, 
MUV, 
TBZ   62. - Najstaršie dejiny 

mesta 
  63. - Pongrácovci 

  64. - Známe osobnosti 

  65. - Školstvo a 
náboženstvo 

.   Záverečná hodina Záverečné hodnotenie Sebahodnotenie žiakov   

. 66. - Záverečné 
opakovanie a 
hodnotenie šk. 
roka 

 

 

 

 

 



UO - 6. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard PT 

IX.   Úvodná hodina Pojmy a učivo 5. ročníka  poznať základné pojmy 
a vedomosti učiva 5. ročníka  

  

  1. - Opakovanie učiva 
5. ročníka 

  
  

Obrazy pravekej 
spoločnosti 

Lovec a zberač, vývojové druhy 
človeka, homo, antropogenéza, 
Darwin, umenie, Venuše, jaskynné 
maľby, Lucy, mamut  

Opísať spôsob obživy lovca 
a zberača, analyzovať ich pracovné 
nástroje, vysvetliť proces 
antropogenézy, poznať Darwina a 
jeho teóriu, vymenovať vývojové 
druhy človeka, opísať zmeny 
podnebia, porozprávať o pravekom 
umení  

MUV, 
OSR, 
TBZ   2.-3 - História a pravek 

  4. - Periodizácia 
praveku 

  5. - CH. Darwin 

X. 6.-7 - Kamenná doba - 
pastieri a roľníci 

  8.-9 - Život v kamennej 
dobe – lovci a 
zberači 

  10. - Opakovanie 

  
  

Obrazy starovekej 
spoločnosti- Grécko 

Železné nástroje,  náleziska doby 
železnej, Kelti, mince, opiddá Voda, 
rieky, mestské štáty, veda a písmo, 
hieroglyfy, klinové písmo, 
zikkuraty, život obyvateľov Sumeri, 
Babylon, Chetiti, Fenícia, Kartágo, 
Klinové písmo, mestské štáty, 
Chammurapi Staroveký Egypt, 
hieroglyfy, pyramídy, Meni, 
egyptskí bohovia, mumifikácia, 
múmia, sarkofág, kanopy 
Periodizácia dejín Grécka, prvé 
mestské štáty, mykénska civilizácia, 
trójska vojna, polis, Knóssos, 
Homér, Minotaurus, Poseidon,  
Olympijské hry, Atény, Solón, 
Sparta, tyrania, ostrakizmus, 
demokracia, aristokracia, veda 
a vzdelanie, Táles, Pytagoras 
Grécko-perzské vojny, Perzia, 
Leonidas, Miltiades, Maratón, 
Plataje, Salamín,  Perikles, zlatý vek 
Atén, Sokrates, Feidias. Grécke 
stĺpy, peloponézska vojna, aténsky 
spolok, Sofokles, Xenofón, 
Tukydides Macedónia, Filip II. 
Alexander Veľký, Alexandria, 
Persepolis, Platón helenistické 
štáty, Aristoteles Kráľovstvo, vlčica, 
Romulus, Remus, Servius Tulius, 
Etruskovia, Tarquinius Superbus  

Poznať rozdelenie železnej doby, 
vymenovať najvýznamnejšie 
náleziská na Slovensku, 
porozprávať o Keltoch a o ich 
živote  Poznať podmienky vzniku 
starovekých štátov, vyhľadať na 
mape rieky, v povodí ktorých 
vznikli prvé staroveké štáty, 
charakterizovať život v starovekom 
orientálnom štáte, vymenovať prvé 
písma v dejinách Vymenovať 
základný vývoj na území 
Mezopotámie, charakterizovať 
Sumerov, Babylonskú ríšu, vysvetliť 
obsah Chammurapiho zákonníka, 
vysvetliť prínos Feničanov Opísať 
vznik Egypta, poznať základné 
pojmy o tejto krajine, poznať 
kultúru tejto krajiny, vytvoriť 
krátku prezentáciu o mumifikácii a 
múmiách Ovládať základné 
vedomosti týkajúce sa tematického 
celku Vymenovať prvé grécke 
mestské štáty, vysvetliť pojem 
polis, pojem kolónie, poznať 
osobnosť Homéra, porozprávať 
príbeh Trójskej vojny, vysvetliť 
prínos H. Schliemana, zostaviť 
tabuľku gréckych bohov Porovnať 
olympijské hry so súčasnosťou, 
porovnať vývoj a formu vlády 
v Aténach a v Sparte, 
charakterizovať Solóna, vysvetliť 
pojem demokracia, tyrania, 
aristokracia, vymenovať gréckych 
matematikov Opísať priebeh 
grécko-perzských vojen, ich príčiny 
a dôsledky, poznať významné 
osobnosti týchto vojen,  
Charakterizovať prínos Periklovej 
vlády, opísať grécke staviteľstvo 
a sochárstvo, opísať priebeh 
peloponézskej vojny a jej dôsledky, 

VMR, 
MUV, 
RLK, 
TBZ 

  11. - Periodizácia 
staroveku 

XI. 12.-13 - Človek využíva 
železo 

  14. - Civilizácie 
starého Orientu 

  15. - Staroveký Egypt - 
pyramídy 

  16. - Staroveký Egypt -
faraóni, 
spoločnosť 

  17. - Staroveká Čína a 
India 

  18. - Opakovanie 

  19.-21 - Staroveké Grécko 

XII. 22.-23 - Dávnoveké 
Grécko 

  24.-25 - Klasické Grécko 

I. 26. - Perikles 
a bratovražedná 
vojna 

  27. - Macedónia 
a helenistický 
svet 

  28. - Alexander Veľký 

  29.-30 -  7 divov sveta 

  31. - Opakovanie – 
staroveké Grécko 



poznať osobnosti gréckej kultúry 
prostredníctvom projektu Opísať 
výboje Filipa II. a Alexandra 
Veľkého, vymenovať krajiny pod 
jeho nadvládou, vysvetliť vznik 
a zánik helenistických štátov 
Ovládať základné vedomosti 
týkajúce sa tematického celku 
Vymedziť časovo obdobie 
kráľovstva, poznať poveesť 
o vzniku Ríma a osobnosti Romulus 
a Remus, opísať život Etruskov, 
vymenovať rímskych kráľov  

II. 
  

Obrazy starovekej 
spoločnosti- Rím 

Triumvirát, Caesar, gladiátori, 
bratia Gracchovci, Spartakus, 
Augustus Principát, Pompeje, 
Hadrián, Limes Romanus, rímske 
légie, Konštantín Veľký, Markus 
Aurelius, Dioklecián, sťahovanie 
národov a rozpad rímskej ríše 
Náboženstvo, chrámy, 
architektúra, Koloseum, tóga 
Židovské náboženstvo, starý a nový 
zákon, prenasledovanie kresťanov, 
Milánsky edikt, Ježiš Kristus, 
apoštoli, Peter a Pavol, Biblia  

Vymenovať predstaviteľov 
triumvirátu, opísať úlohu 
gladiátorov, charakterizovať 
Spartakovo povstanie, porozprávať 
o nerovnom postavení plebejcov 
a bratoch Gracchovcov, vysvetliť 
krízu republiky Opísať formu vlády 
prvého rímskeho cisára, 
charakterizovať Limes Romanus 
a príčiny ich budovania, 
porozprávať o légiách, vysvetliť 
príčiny rozpadu rímskej ríše, 
vymenovať najznámejších rímskych 
cisárov, charakterizovať  
sťahovanie národov Analyzovať 
spôsob života a obživy v Ríme, 
opísať život Rimanov, porozprávať 
o gladiátoroch Opísať vznik 
kresťanstva, porozprávať 
o prenasledovaní kresťanov, 
charakterizovať Milánsky edikt, 
vedieť, kto boli apoštoli, poznať 
osud Petra a Pavla, porovnať ho so 
židovským nábož. Ovládať základné 
vedomosti týkajúce sa tematického 
celku  

MUV, 
ENV, 
RLK, 
TBZ 

  32.-33 - Staroveký Rím - 
kráľovstvo 

  34. - Romulus a 
Remus 

  35.-36 - Staroveký Rím - 
republika 

  37.-38 - Kríza a pád 
republiky 

III. 39. - 1. a 2. triumvirát 

  40.-41 - Cisárstvo - 
Octavius 
Augustus 

  42.-43 - Rímski cisári 

IV. 44.-45 - Život v rímskom 
meste 

  46. - Kresťanstvo 
v Rímskej ríši 

  47. - Konštantín I. 
Veľký 

  48. - Čo sme sa naučili 

  
  

Svetové 
náboženstvá 

Rozdiely v symboloch, zásadách 
jednotlivých náboženstviev 

Žiak stručne pozná dejiny 
náboženstiev a konflikty medzi 
nimi 

MUV 

  49. - Kresťanstvo 

  50. -  Islam, Judaizmus 

  
  

Obrazy 
stredovekého sveta 

Byzantská ríša, Konštantinopol, 
Justinán, pád Byzantskej ríše, 
Arabská ríša, Mohamed, Mekka, 
islam, hidžra, kalifovia, arabská 
kultúra Franská ríša Frankovia, 
Chlodovik, Karol Veľký,Vogastiburg, 
Verdunská zmluva, rozpad Franskej 
ríše a začiatky Nemecka a 
Francúzska Feudalizmus, feudum, 
léno, lénny vzťah, vzal – man, 
privilégium, šľachta, poplatky 
Postavenie cirkvi, katolícka 
a pravoslávna cirkev, pápež 
a patriarcha, Konštantín a Metod, 
križiacke výpravy  

Stručne poznať dejiny ranného 
stredoveku, poukázať na 
Konštantinopol ako sídlo 
patriarchu, opísať vládu Justiniána, 
porozprávať o Mohamedovi 
a založení islamu, poukázať na 
kultúrne dedičstvo Arabov Stručne 
opísať dejiny Franskej ríše, poznať 
jej zakladateľa, charakterizovať 
vládu Karola Veľkého, porozprávať 
a boji Frankov so Slovanmi, 
charakterizovať franskú kultúru a 
spoločnosť Vysvetliť lénny vzťah,  
opísať spôsob života jednotlivých 
vrstiev v spoločnosti, poznať 
základné pojmy- léno.. Porozprávať 
o šírení kresťanstva, o úlohe 
kresťanstva v stredoveku, opísať 
rozpad cirkvi v roku 1054, stručne 

MUV, 
TBZ, 
OZO   51.-52 - Korene 

stredoveku. Svet 
a ľudia za 
hranicami Ríma. 

V. 53.-54 - Sťahovanie 
národov 

  55. - Tri ríše ranného 
stredoveku - 
Franská ríša 

  56. - Tri ríše ranného 
stredoveku - 
Byzantská ríša 

  57. - Tri ríše ranného 
stredoveku - 
Arabská ríša 

  58.-59 - Kto žil 
v stredovekom 
štáte 



VI. 60. - Kresťanstvo si 
získalo Európu 

poznať misiu Konš. a Metoda, 
opísať križiacke výpravy  

  
  

Obrazy 
stredovekého sveta 

Kláštory, univerzity, mnísi, regula, 
František z Assisi, Benedikt, 
rytierska výchova – rytier, 
pasovanie, rytierske cnosti 
Francúzsko, Anglicko, Nemecko, 
storočná vojny, Jana z Arku,   

Porozprávať o živote 
v stredovekých kláštoroch 
a univerzitách, oceniť úlohu 
vzdelania vo vtedajšom svete, 
porozprávať o rytierskej výchove 
Vysvetliť začiatky prvých 
stredovekých štátov, poznať ich 
osobnosti a porozprávať o bojoch 
medzi nimi  

MUV, 
TBZ, 
OSR   61.-62 - Ako sa žilo 

v stredoveku. 
Rytmus života 

  63.-64 - Kultúra, veda 
a umenie v 
stredoveku 

  65. - Nové mocné 
kráľovstvá 
stredoveku 

.   Záverečná hodina Záverečné hodnotenie Záverečné sebahodnotenie žiakov   

. 66. - Záverečné 
hodnotenie 

 

 

 

 

UO - 7. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard PT 

IX.   Úvodná hodina  Aktivizovať vedomosti zo šiesteho 
ročníka  

Ovládať základné vedomosti 
o starovekom Grécku a Ríme, 
vymedzenie stredoveku, základné 
pojmy týkajúce sa islamu  
a kresťanstva, lénneho vzťahu, 
vzdelanosti v stredoveku  

OSR, 
MUV   1. - Úvodná 

hodina 

  

  

Predkovia 
Slovákov 
v Karpatskej 
kotline  

Veľké sťahovanie národov, pravlasť 
Slovanov, Samova ríša, Avari Pribina, 
Mojmír, vznik Veľkej Moravy, Koceľ, 
železné hrivny Konštantín, Metod, 
Hlaholika, učilište, trojjazyčníci, 
Gorazd, návšteva Ríma Svätopluk,  
Rastislav, archeologické nálezy 
z obdobia Veľkej Moravy, Synovia 
Svätopluka, rozpad Veľkej Moravy, 
starí Maďari Písomný test  

Opísať pravlasť Slovanov, uviesť 
dôvody sťahovania Slovanov, poznať 
územia, ktoré osídlili, vymenovať 
západných, južných a východných 
Slovanov, identifikovať vzťahy medzi 
Avarmi a Slovanmi, pochopiť vznik 
Samovej ríše a jej význam. Opísať 
vznik Veľkej Moravy, poznať vládcov 
jednotlivých kniežatstiev, poukázať 
na Pribinu a vazalský vzťah 
s Ľudovítom Nemcom a Koceľa, 
vysvetliť význam Veľkej Moravy, 
poznať archeologické náleziská 
z obdobia Veľkej Moravy 
Charakterizovať historický vývin 
Veľkej Moravy, vládu Rastislava. 
Priblížiť príchod solúnskych bratov, 
ich úloha a prínos pre slovanskú 
kultúru a náboženstvo 
Charakterizovať a opísať Veľkú 
Moravu za čias panovania 
Svätopluka veľkomoravskú kultúru  

MUV, 
RLK, 
TBZ 

  2. - Príchod 
Slovanov 

X. 3. - Veľká Morava 

  4. - Solúnski bratia 

  5. - Sláva a pád 
Veľkej Moravy 

XI. 6. - Opakovanie 

  
  

Európa 
v stredoveku  

Kyjevská Rus, Oleg, české kráľovstvo, 
Přemyslovci, zlatá bula sicílska 
Luxemburgovci a KarolV., kráľ 
cudzinec, otec vlasti Rozpad cirkvi, 
križiacke výpravy, husitské hnutie, 
Ján Hus Stredoveká kultúra, 
románska a gotická architektúra  

Vysvetliť podmienky vzniku 
Kyjevskej Rusi ako slovanského štátu 
a poznať známych panovníkov, 
počiatky českého kráľovstva, osvojiť 
si vedomosti o Přemyslovcoch, 
pochopiť význam Zlatej buly sicílskej 
Vysvetliť okolnosti nástupu dynastie 

MUV, 
OZO, 
RLK, 
TBZ 

  7. - Vývoj 
slovanských 
štátov 

  8. - České 
kráľovstvo  



  9. - Cirkev v 
stredoveku 

Luxemburgovcov, osvojiť si 
vedomosti o Karolovi IV. a poukázať 
na rozkvet Čiech Uviesť dôvody 
rozpadu cirkvi, jej centrá, poznať 
príčiny križiackych výprav, ich 
význam a dôsledky , poznať 
osobnosť Jána Husa a stručne opísať 
husitské hnutie v Čechách  

XII. 10. - Stavebné 
slohy 
stredoveku 

  

  

Obrazy 
novovekého 
sveta 

Objavy a zmena myslenia počas 
humanizmu. Zámorské objavy, 
Kolombus, da Gama, Magalhaes, 
Aztékovia, Inkovia  

Objasniť príčiny a ciele 
objaviteľských plavieb, priblížiť 
osobnosti moreplavcov a ich 
úspechy, opísať dobyvačné ciele 
Španielov a Portugalcov, poznať 
dôsledky objavných plavieb  

MUV, 
ENV 

  11. - Humanizmus a 
renesancia 

  12.-14 - Objavitelia a 
dobyvatelia 

I. 15. - Opakovanie 

II. 

  

Slováci v 
Uhorskom 
kráľovstve 

Gejza, Štefan, dynastia Arpádovcov, 
župy, Ondrej II., Zlatá bula, Belo IV:, 
Tatári, bitka pri rieke Slaná Ondrej 
III., 1301, vymretie Arpádovcov, 
Matúš Čák, Omodejovci, Karol 
Róbert,  Rozhanovce, palatín, Karol 
Róbert, Ľudovít Veľký, zlatý florén, 
Žigmund Luxemburský, Ryšavá líška, 
boje s Turkami, rímsky cisár Matej 
Huňady Korvín, Univerzita 
Istropolitana, Regiomontanus, 
Čierny pluk, Udeľovanie privilégii, 
banské mestá, kremnické dukáty  

Opísať prechod Maďarov na usadlý 
spôsob života, opísať vládu Gejzu  
Štefana. Vysvetliť členenie 
uhorského štátu charakterizovať 
vládu Ondreja II. a Bela IV., objasniť 
význam Zlatej buly z roku 1222. 
Opísať vpád Tatárov do Uhorska 
a jeho dôsledky pre krajinu Vysvetliť 
zmeny v mocenskej situácii Uhorska 
na prelome 13. a 14. st., opísať vládu 
posledných Arpádovcov a feudálnu 
anarchiu. Charakterizovať osobnosti 
Matúša Čáka  a Karola Róberta 
z Anjou. Opísať bitku pri 
Rozhanovciach. Charakterizovať 
obdobie vlády Karola Róberta, 
Ľudovíta I. Veľkého. Poukázať na 
zlepšenie pomerov v krajine. 
Objasniť okolnosti nástupu 
Žigmunda na trón, charakterizovať 
obdobie jeho vlády, úloha miest, 
vysvetliť spanilé jazdy, poznať 
Žigmundových nástupcov Priblížiť 
nástup Mateja Korvína na trón, 
charakterizovať jeho vnútornú 
i zahraničnú politiku, vysvetliť vznik 
prvej univerzity na území Slovenska. 
Opísať prínos banských miest pre 
Uhorsko, poznať slov. banské mestá  

OSR, 
MUV, 
OZO, 
RLK, 
TBZ 

  16. - Príchod St, 
Maďarov 

  17. - Starí Maďari 
a vznik 
uhorského 
štátu 

  18. - Kráľovstvo 
svätého 
Štefana 

III. 19. - Panovníci 
rodu 
Arpádovcov 

  20. - Ondrej II. a 
Zlatá Bula 

  21.-22 - Tatársky vpád 

IV. 23. - Králi sa 
striedajú, 
veľmoži 
bohatnú 

  24. - Pán Váhu a 
Tatier 

  25.-26 - Anjouovci 

V. 27.-28 - Prvý cisár na 
uhorskom 
tróne - 
Žigmund 

  29. - Jagellovci 

VI. 30. - Matej Korvín 

  31. - Banské mestá, 
privilégiá 

  32. - Opakovanie 

. 
  

Záverečná 
hodina 

Záverečné hodnotenie Sebahodnotenie žiakov   

. 33. - Záverečné 
hodnotenie 
žiakov 

 

 

 



UO - 8. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard PT 

IX. 

  

Habsburská 
monarchia v 
novoveku 

- vie popísať príčiny a dôsledky 
Moháčskej katastrofy-vie charakterizovať 
postavenie Slovenska v susedstve 
Osmanskej-vie vysvetliť  príčiny a 
dôsledky  protihabsburských  stavovských 
povstaní  v Uhorsku-vie vysvetliť 
reformáciu a zápas o cirkevnú jednotu na 
Slovensku-vie popísať postavenie 
Bratislavy ako hlavného a korunovačného 
mesta, zostaviť obrazový materiál o 
Bratislave-vie vysvetliť ,prečo na trón 
nastúpila žena-vie popísať vládu Márie 
Terézie a pozná jej najdôležitejšie 
reformy-vie zhodnotiť význam jej 
reforiem pre Uhorsko- vie opísať vládu 
Jozefa II. a jeho najvýznamnejšie 
reformy-vie zdôvodniť význam Mateja 
Bella pre Slovensko a Uhorsko a pozná 
jeho najvýznamnejšie diela- vie zdôvodniť 
význam a úlohu A. F. Kollára v dejinách 

Ľudovít Jagelovský, 
bitka pri Moháči, 
boje o uhorský 
trón, rozdelenie 
Uhorska, Turci, 
Budín, sandžak, 
janičiari, stavovské 
povstania, 
zbojníctvo, 
Reformácia, 
rekatolizácia, zápas 
o cirkevnú jednotu, 
Mikúláš Oláh, Peter 
Pázmaň, Bratislava, 
uhorská komora, 
snem, 
miestodržiteľ, 
korunovácie, 
Ostrihom, Trnava, 
Pragmatická 
sankcia, nástup 
Márie Terézie, 
reformy Jozef II., 
tolerančný patent, 
zrušenie 
nevoľníctva, 
centralizovaná 
vláda, Matej Bel, 
Notície, Samuel 
Mikovíni, Adam 
František Kollár 

 OSR, OZO, 
RLK, ENV, TBZ 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Moháčska 
katastrofa 

X. 3. - Na hranici s 
Osmanskou ríšou 

  4. - Šírenie reformácie 
v Uhorsku 

  5. -   Bratislava, hlavné 
mesto Uhorska   

XI. 6. -   Osvietená 
panovníčka   

  7. -   Reformátor na 
tróne   

  8. -   Epocha 
osvietenských 
vzdelancov   

  9. - Opakovanie TC 

XII. 
  

Európa na ceste k 
moderným národom  

Žiaci sú schopní:  - na časovej osi vyznačiť 
obdobie  18. - 20. storočia a zapísať  
najvýznamnejšie udalosti  - prečítať a 
kriticky zhodnotiť historický prameň z 
uvedeného obdobia  - analyzovať 
myšlienkový smer  vyzdvihujúci rozum  - 
kriticky zhodnotiť dovtedajšie ľudské  
poznanie  - zdôvodniť úlohu občana na 
politickej  scéne  - napísať krátku prácu 
na tému francúzski encyklopedisti alebo 
Napoleon Žiaci vedia: Vysvetliť význam 
občianskeho zákonníka, Kriticky posúdiť 
príčiny a dôsledky francúzskej revolúcie 
-          Analyzovať príčiny a dôsledky 
vzniku cisárstva vo Francúzsku Žiak vie: -
vyhľadať údaje o bratislavskom mieri 
a prezentovať ich v krátkej informácii -na 
historickej mape vyhľadať a opísať 
politickú mapu Európy po Viedenskom 
kongrese -analyzovať príčiny a zdôvodniť 
význam zjednotenia Talianska a Nemecka 
-identifikovať znaky priemyselnej 
revolúcie a jej vplyv na modernizáciu 
a vznik nových vrstiev -porovnať výrobu 
v manufaktúre a v továrni -opísať prácu 
v továrni s prízvukom na prácu detí a žien 

Osvietenstvo, 
racionalizmus, 
encyklopedisti, 
občan Francúzska 
revolúcia a 
Napoleon 
Dobývanie Európy 
Bratislavský mier 
Viedenský kongres, 
rozdelenie Poľska 
Zjednotenie 
Nemecka a 
Talianska 
Priemyselná 
revolúcia Dopravné 
prostriedky  

  

  10. - Vek rozumu, Zrod 
modernej doby 

  11.-12 - Napoleon 
a Európa 

I. 13. - Viedenský kongres 

  14.-15 - Zjednotenie 
Nemecka a 
Talianska 

II. 16. - Modernizácia 

  17. - Opakovanie TC 

  
  

Moderný slovenský 
národ 

Žiak vie -vysvetliť proces formovania 
moderných národov -vymenovať znaky 

Národy v Uhorsku 
A.Bernolák 1. 

 RLK, TBZ, 
MUV, OSR 



  18. - Nacionalizmus moderného národa -v krátkej práci opísať 
a vysvetliť postavenie menších národov 
v Uhorsku (Rumunov, Chorvátov, 
Slovákov) a ich boj za národnú slobodu 
Žiaci sú schopní: -kriticky posúdiť 
a zhodnotiť činnosť slovenských 
národných vzdelancov -analyzovať 
a zhodnotiť revolučný rok 1848/49 -
analyzovať politický program Slovákov – 
Žiadosti slovenského národa -opísať 
dobrovoľnícke výpravy a posúdiť ich 
význam a význam SNR -analyzovať 
požiadavky v dokumente Memorandum 
národa slovenského  

kodifikácia J. Kollár 
Ľ. Štúr 2. 
kodifikácia 
Revolučný rok 1848 
Revolúcia 
v Uhorsku L. 
Kossuth Prvá SNR 
Memorandum 
národa 
slovenského Zápas 
Slovákov  

III. 19. - A. Bernolák a 
spisovná 
slovenčina 

  20. - J. Kollár 

  21. - Ľ. Štúr a II. 
kodifikácia 

IV. 22. - Revolučný rok 
1848 v Európe 

  23. - Revolučné roky v 
Uhorsku 

  24. - Prvá Slovenská 
národná rada 

  25. - Memorandum 
národa 
slovenského 

V. 26. - Opakovanie TC 

    Rakúsko-Uhorsko Žiaci sú schopní: -opísať vznik Rakúsko-
Uhorska -špecifikovať postavenie 
Slovákov v R-U -zaujať kritický postoj 
k maďarizácii -kriticky zdôvodniť príčiny 
a dôsledky vysťahovalectva Slovákov -
zhotoviť graf dokumentujúci regióny, 
z ktorých emigrovalo najviac ľudí -
zhotoviť tabuľku na porovnanie života na 
dedine a v meste  

Rakúsko-maďarské 
vyrovnanie a jeho 
príčiny a dôsledky 
Postavenie 
Slovákov 
v Uhorsku, 
maďarizácia 
Hospodárstvo v 
Uhorsku Problém 
vysťahovalectva 
Zmena životného 
štýlu Život na konci 
19. storočia  

 VMR, MUV, 
RLK, TBZ, OSR   27. - Vznik Rakúsko-

Uhorska 
  28. - Slováci v Uhorsku 

  29. - Maďarizácia 

VI. 30. - Hospodárska 
situácia v Uhorsku 

  31. - Vysťahovalectvo 
zo Slovenska 

  32. - Život v meste a na 
dedine 

. 33. - Opakovanie TC 

 

UO - 9. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard PT 

IX. 
  

I.  Prvá svetová 
vojna 

Vysvetliť žiakovi čo bola Dohoda, 
Trojspolok. Vysvetliť žiakovi na akých 
miestach sa bojovalo, ako prebiehali 
a s akým výsledkom boje na západnom 
fronte a na východnom fronte a čo 
znamenali revolučné zmeny v Rusku 
pre Európu. Vysvetliť žiakovi do akej 
miery ovplyvnila 1 sv. vojna Slovákov, 
aká bola v tej dobe slovenská 
spoločnosť, ako sa zachovali slovenskí 
politici v danom období, ako prebiehali 
boje v Karpatoch. Vysvetliť žiakovi čo 
bola Slovenská liga,  kto bol T.G. 
Masaryk, čs.légie, M. R.  Štefánik, 
Pitsburská dohoda. Vysvetliť žiakovi 
pojmy ako  Košariská, čs.légie, 
minister, ČSNR, Bradlo. Vysvetliť ako žil 
a čím prispel jeden z najväčších 
osobností našich národných dejín pre 
našu krajinu. Vysvetliť žiakovi 
Martinskú deklaráciu, SNR, osobnosť 
Andreja Hlinku Vysvetliť žiakovi pojmy 
ako  Versailles, W. Wilson, Rada 
piatich, mierová konferencia, Trianon. 
Opakovanie, systematizácia 
nadobudnutých poznatkov 

Žiak vie a chápe  podstatu 
vojen z historického hľadiska.  
Vie rozpoznať príčiny, 
zámienky vojen, ich dôsledky 
pre ľudstvo. Rozdelenie 
Európy – Dohoda 
a Trojspolok.  Žiak vie a chápe  
dopad Sarajevského atentátu 
pre Európu. Kriticky analyz. 
príčiny vzniku a ciele Dohody 
a Trojspolku. Žiak vie a chápe 
priebeh vojny, najdôležitejšie 
bojiská vojny, vie ako sa 
bojovalo na východnom 
a západnom fronte, vie ako 
skončila prvá sv. vojna Žiak vie 
a chápe úlohu Slovenska ako 
súčasť R-U v prvej svetovej 
vojne, vie aká bola v tej dobe 
slovenská spoločnosť, ako sa 
zachovali slovenskí politici 
v danom období Žiak vie 
charakterizovať postoj 
Slovákov k vojne a ich súčasť 
pri formovaní 1.ČSR Žiak vie 
a chápe charakterizovať 

MUV, 
DOV, 
OSR, 
TBZ 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Kolonializmus a 
európske veľmoci 

  3. - Osudné výstrely zo 
Sarajeva 

  4. - Svet zachvátený 
vojnou 

  5. - Svetová vojna 
a Slováci 

  6. - Slovenský a český 
zahraničný odboj 

  7. - Milan Rastislav 
Štefánik 

  8. - Oslobodené 
Slovensko 

  9. - Ako sa rodil mier 

X. 10. - Opakovanie učiva 

  11. - TEST 



tematického celku Položene 
základných otázok z preberaných  
učebných látok  

osobu M.R. Štefánika a jeho 
veľký podiel na vzniku ČSR. 
Významný predstaviteľ ČSNR 
a jeden z najvýznamn. 
Slovákov v dejinách, 
Zakladateľ čs. légií. Žiak vie 
a chápe príčiny rozchodu 
Slovákov s Uhorskom, 
vytvorenie spoločného štátu 
s Čechmi. Význam Martinskej 
deklarácie pri vzniku ČSR. Žiak 
vie a chápe  význam paríž. 
mierovej konferencie, 
vysporiadanie sa s porazen. 
štátmi a rozpad monarchií, 
vznik nových štátov v Európe. 
Upevniť si osvojené učivo 
Zistenie nadobudnutých 
vedomostí u žiaka  

  
  

II. Medzivojnová 
Európa 

Vysvetliť žiakovi aké významné udalosti 
sa udiali v danom období v Európe 
a aký to malo vplyv na naše národné 
dejiny  Vysvetliť žiakovi aký bol vznik  
nových štátov na mape Európy, čo bol 
versaillský systém, ako vyzerala 
západná a ako východná Európa 
Vysvetliť žiakovi aké bolo  postavenie 
Slovenska v novom štáte –  aký bol 
politický život Vysvetliť žiakovi  ako 
vyzerala Bratislava v danej dobe, prečo 
bola zvolená za hlavné mesto, ako sa 
rozvíjala v danom období, aký bol život 
v Bratislave Vysvetliť žiakovi  kto bol V. 
I. Lenin Položene základných otázok 
z preberaných  učebných látok 
Vysvetliť žiakovi čo znamenal  fašizmus 
v Taliansku, kto bol B. Mussolini 
Vysvetliť žiakovi čo bol  nacizmus v 
Nemecku, kto bol A.Hitler Vysvetliť 
žiakovi aká bola  úloha Martina pri 
formovaní ČSR, čo znamená pojem 
samostatnosť, naplnené právo na 
sebaurčenie Vysvetliť žiakovi aké bolo  
hospodárstvo na Slovensku, „veľká 
kríza“ rok 1929 – vznikla v USA 
Vysvetliť žiakovi aké boli  časopisy, 
spolky na Slovensku Vysvetliť žiakovi 
aké boli dôsledky maďarizácie 
v školstve, ako prebiehalo budovanie 
slovenského školstva, vznik Univerzity 
Komenského Preverenie 
nadobudnutých vedomostí, pojmov 
Vysvetliť žiakovi aké boli  časopisy, 
spolky na Slovensku Vysvetliť žiakovi  
kto boli vedci ako Einstein, Fleming 
Vysvetliť žiakovi  kto boli osobnosti ako 
Ch. Chaplin, P. Coubertén, M. 
Dietrichová Vysvetliť žiakovi  kto boli 
osobnosti ako  S. Dalí, M. Chagall, O. 
Dix, L. Corbusier Vysvetliť žiakovi aký 
bol a čo znamenal  rozvoj vedy a 
techniky, školstva a kultúry, Slovenské 
národné divadlo, Slovenský rozhlas 

Žiak vie a chápe súvislosť 
udalostí v danom období, vie 
ako vyzerala Európa a svet po 
r. 1918 Žiak vie vysvetliť 
pojem versaillský systém a 
pomocou mapy rozprávať o 
novom usporiadaní Európy 
Žiak vie  opísať vznik ČSR, vie 
vysvetliť význam 28. a 30. 
októbra 1918 pochopiť úlohu 
Martina a význam Martinskej 
deklarácie Žiak vie a chápe  
ako vyzerala Bratislava v danej 
dobe, prečo bola zvolená za 
hlavné mesto, ako sa rozvíjala 
v danom období Žiak vie 
charakterizovať osobnosť V.I. 
Lenina a príčiny uchopenia 
moci z jeho strany Zistenie 
nadobudnutých vedomostí u 
žiaka Žiak vie opísať príčiny 
vzniku fašizmu a vysvetliť 
tento pojem Žiak vie vysvetliť 
príčiny Hitlerovho 
mocenského rozpínania a jeho 
vojenské útoky proti EU, vie 
vymenovať príčiny vzniku 
nacizmu a vysvetliť jeho 
podstatu Žiak vie čo znamenal 
pre Slovensko vstup do 
spoločného ČSR, akú úlohu 
sme zohrávali v spoločnom 
štáte Žiak vie  uviesť 
podstatné znaky politického a 
hospodárskeho vývoja ČSR 
medzi vojnami Žiak vie 
pozitíva aj negatíva 
spoločného štátu Žiak vie 
a chápe aké boli dôsledky 
maďarizácie pre slovenské 
školstvo, ako sa budovali 
slovenské školy, aké 
Univerzity vznikli na našom 
území Žiak vie písomne aj 

MUV, 
OZO, 
OSR, 
TBZ 

  12. - Medzivojnová 
Európa 

  13. - Nové štáty na 
mape Európy 

  14. - Slovensko 
vstupuje do česko-
slovenského štátu 

  15. - Bratislava, hlavné 
mesto Slovenska 

  16. - Ako sa Lenin 
dostal k moci 

  17. - TEST 

  18. - Mussolini a jeho 
čiernoodenci 

  19. - Hitlerova diktatúra 
v Nemecku 

XI. 20. - Prezentácia 
dokumentu (2. sv. 
vojna) 

  21. - Slovensko hľadá 
svoju cestu 

  22. - Zápas 
o každodenný 
chlieb 

  23. - Nepoznaná 
sloboda 

  24. - Škola – základ 
života 

  25. - Polročný test 

  26. - Spoluobčania či 
protivníci 

  27. - Míľniky vedy a 
techniky 

  28. - Zlaté dvadsiate 
roky? 

  29. - Nové cesty 
umenia 
a architektúry 

XII. 30. - Kultúrny rozlet 
Slovenska 

  31. - Mračná nad 
Československom 



  32. - Rozbitie Česko-
slovenskej 
republiky 

Vysvetliť žiakovi čo bol tzv.  
Mníchovský diktát, Viedenská arbitráž 
– aké boli územné straty Slovenska 
Vysvetliť žiakovi aké bolo obdobie  
Slovenskej republiky – od autonómie k 
samostatnosti Položene základných 
otázok z preberaných  učebných látok  

ústne vysvetliť naučené 
učebné látky Žiak vie pozitíva 
aj negatíva spoločného štátu 
Žiak vie charakterizovať nové 
vedecké a technické objavy 
Žiak vie vymenovať  aspoň 6 
osobností z oblasti filmu, 
rozhlasu, opery, ktorí v tej 
dobe písali históriu Žiak vie  
vysvetliť nové znaky a nové 
smery v umení a architektúre 
Žiak vie základné fakty o vede, 
kultúre a školstve , vie ako 
vzniklo  Slovenské národné 
divadlo, Slovenský rozhlas 
Žiak vie  uviesť príčiny 
a dôsledky mníchovskej 
dohody pre vývin v ČSR Žiak 
vie  objasniť vznik Slovenskej 
republiky Zistenie 
nadobudnutých vedomostí u 
žiaka  

  33. - TEST 

  
  

III. Druhá svetová 
vojna 

Vysvetliť žiakovi čo znamenala 2 sv. 
vojna, aký nesmierny dojem 
a katastrofu zanechala, čo bolo 
vyhladzovanie ľudskej rasy, aké boli 
hrôzy vojny Vysvetliť žiakovi aké boli  
príčiny II. svetovej vojny Vysvetliť 
žiakovi ako sa žilo v okupovanej Európe 
Vysvetliť žiakovi aký bol  vzťah 
Slovenska s Nemeckom a s ostatnými 
štátmi Vysvetliť žiakovi aký bol 
politický, hospodársky a kultúrny vývoj 
na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 
Vysvetliť žiakovi čo znamenal vznik 
podnikov na Slovensku ako  Baťa, 
Škoda, Slovnaft, Vysvetliť žiakovi aký 
bol  vplyv II. svetovej vojny na život, 
ako žili židia na Slovensku – deportácie 
– prvá v roku 1942 Vysvetliť žiakovi akú 
úlohu mali  ZSSR, USA, Francúzsko 
a Anglicko ako hlavný spojenci proti 
Hitlerovi Vysvetliť žiakovi aký bol  
odboj – SNP,  aká bola úloha Turca, 
Banskej Bystrice v SNP, kto boli Golian, 
Viest , Šmidke, Ursíny Vysvetliť žiakovi 
ako spela 2 sv. vojna ku svojmu  koncu, 
ako spojenci porazili Hitlera, ako bolo 
porazené Taliansko, kapitulácia 
Japonska – použitie atómovej bomby 
Položene základných otázok 
z preberaných  učebných látok  

Žiak vie a chápe aká bola 
druhá svetová vojna, jej 
význam pre dnešný svet, 
hrôzy, ktoré po sebe 
zanechala, následky 
nehoráznych charakterov na 
ľudských životoch a obrovské 
materiálne škody Žiak vie  
uviesť príčiny II. svetovej 
vojny Žiak vie opísať 
hospodársky vývoj, snaží sa 
pochopiť rozdielnosť názorov 
na dané obdobie, vie opísať 
život ľudí v danej dobe Žiak 
vie vysvetliť zmluvu 
o ochrannom pomere medzi 
Nemeckom a SR, vie 
charakterizovať politický 
systém SR a pochopiť jeho 
smerovanie Žiak vie vysvetliť 
základné črty SR, jej Ústavu, 
predstaviteľov,  žiak vie 
vysvetliť klady a zápory SR 
Žiak vie opísať hospodársky 
vývoj, snaží sa pochopiť 
rozdielnosť názorov na 
obdobie 1939 – 1945 Žiak vie 
vysvetliť základné črty SR, jej 
Ústavu, predstaviteľov,  žiak 
vie vysvetliť klady a zápory SR, 
najmä riešenie tzv. židovskej 
otázky Žiak vie analyzovať 
priebeh II. svetovej vojny, vie 
opísať zásadný zvrat v bojoch, 
vie uviesť príklady 
nacistického teroru a 
pochopiť jeho dôsledky, vie 
opísať odboj voči fašizmu vo 
svete, pozná základné údaje 
o začiatku a konci II. sv. vojny 
Žiak vie  charakterizovať 

OSR, 
VMR, 
MUV, 
OZO, 
RLK, 
TBZ 

  34. - Druhá svetová 
vojna 

  35. - Európa - obeť 
diktátorov 

  36. - Život v okupovanej 
Európe 

  37. - Vznik nového 
štátu  

  38. - Nový štát na mape 
Európy 

  39. - Život 
v Slovenskom 
štáte 

I. 40. - Aký bol Slovenský 
štát? 

  41. - Veľmoci proti 
Hitlerovi 

  42. - Slovenské národné 
povstanie 

  43. - Porážka Nemecka 
a jeho spojencov 

  44. - TEST 



domáci a zahraničný odboj, 
vie  opísať prípravy, priebeh a 
výsledky SNP, vie uviesť 
základné údaje o 
oslobodzovaní Žiak vie 
charakterizovať koniec 2 sv. 
vojny, vie ako kapitulovali 
porazené štáty Nemecko, 
Taliansko, Japonsko, vie kedy 
a za akým účelom bola 
použitá prvá atómová bomba 
Zistenie nadobudnutých 
vedomostí u žiaka  

  
  

IV. Svet po druhej 
svetovej vojne 

Vysvetliť žiakovi ako vyzeral svet 
a Európa po 2. sv. vojne Vysvetliť 
žiakovi čo znamenalo  rozdelenie 
Európy na Západnú a Východnú časť 
Vysvetliť žiakovi ako prebiehalo 
oslobodzovanie Slovenska od 
nemeckých vojsk, ako vyzerala obnova 
hraníc z roku 1938 aký bol v tom 
období politický život, vytvorenie 
Košického vládneho programu, kto bol 
gen. Ludvík Sloboda Vysvetliť žiakovi 
kto bol  K. Gottwald, J. Lettrich,  deň 
25.2. 1948 – komunistický prevrat 
v ČSR – koniec demokracie, 
hospodárske a sociálne zmeny – 
industrializácia,kolektivizácia Vysvetliť 
žiakovi ako prebiehalo rozdelenie 
Nemecka medzi 2 superveľmoci, prečo 
mali ľudia a svet obavy zo Stalinovej 
expanzie, kde sú začiatky európskej 
integrácie Vysvetliť žiakovi čo bola 
sovietizácia strednej a východnej 
Európy, pojem „železná opona“ 
rozklad sovietskeho bloku, pád 
komunistických diktatúr Vysvetliť 
žiakovi čo znamenal pre Slovensko rok 
1968 – vstup vojsk Varšavskej zmluvy 
do ČSR Vysvetliť žiakovi prečo nastal 
koniec kolonializmu, čo to znamenalo 
Vysvetliť žiakovi čo znamenal pojem 
rovnováha strachu, aká bola situácia v 
EU Opísať politický systém na 
Slovensku po II. svetovej vojne: - uviesť 
dôsledky februárového prevratu - 
vysvetliť a pochopiť postavenie KSČ - 
pochopiť pojmy totalita, triedny boj, 
industrializácia, kolektivizácia, 
socializmus s ľudskou tvárou a vysvetliť 
ich dôsledky - pochopiť udalosti roku 
1968 a jeho dôsledky Vysvetliť žiakovi 
čo, kto bola tzv. Pražská jar a osobnosť 
Alexandra Dubčeka Vysvetliť žiakovi 
prečo sa bála spoločnosť politického 
systému na našom území Vysvetliť 
žiakovi pozitíva a negatíva novodobej 
civilizácie, atómový a kozmický vek, 
globalizácia Vysvetliť žiakovi aké bolo 
umenie pop – artu a abstrakcionizmu. 
Ako vyzerala nová architektúra a čím 
sa vyznačovala a ako vyzeral film 

Žiak vie a chápe obraz sveta 
po vojne a vie si zobrať 
poučenie, ako sa ľudia dajú 
ovplyvniť a zmanipulovať 
a ako dokážu učiniť hrozné 
veci pod vplyvom demagógie 
Žiak vie  opísať ukončenie II. 
svetovej vojny a povojnové 
usporiadanie sveta, vie 
pochopiť úlohu Marshallovho 
plánu Žiak vie  ako prebiehalo 
oslobodzovanie Slovenska od 
nemeckých vojsk, ako vyzerala 
obnova hraníc z roku 1938 aký 
bol v tom období politický 
život, vytvorenie Košického 
vládneho programu, kto bol 
gen. Ludvík Sloboda, vie ako 
vyzeralo Slovensko v tom 
období, ako sa začala 
republika obnovovať Žiak vie  
pochopiť pojem železná 
opona, studená vojna Žiak vie  
ako prebiehalo rozdelenie 
Nemecka medzi 2 
superveľmoci, prečo mali 
ľudia a svet obavy zo 
Stalinovej expanzie, kde sú 
začiatky európskej integrácie 
Žiak vie  čo bola sovietizácia 
strednej a východnej Európy, 
pojem „železná opona“, čo 
bola rada vzájomnej 
hospodárskej pomoci  Žiak vie 
vysvetliť príčiny zmeny 
orientácie ČSR a neblahé 
následky z toho vyplývajúce. 
Vie porovnať fašizmus 
a komunizmus. Ukázať mnohé 
ich spoločné črty, napríklad aj 
porovnaním Hitlera  Stalina. 
Žiak vie pochopiť význam 
Helsinskej mierovej 
konferencie Žiak vie uviesť 
prejavy studenej vojny Žiak 
vie vysvetliť klady a zápory 
komunistickej diktatúry Žiak 
vie čo, kto bola tzv. Pražská jar 
a osobnosť Alexandra 
Dubčeka čo znamenala pre 
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  45. - Svet po druhej 
svetovej vojne 

  46. - Rozdelenie Európy 

  47. - Návrat Slovenska 
do obnovenej ČSR 

  48. - Pod Stalinovým 
tieňom 

  49. - Na západ od 
železnej opony 

II. 50. - Na východ od 
železnej opony 

  51. - Sovietizácia 
Československa 

  52. - Koniec 
kolonializmu 

  53. - Rovnováha 
strachu 

  54. - Dve tváre 
komunistickej 
totality 

  55. - Neúspešný pokus 
o reformu 

  56. - Umŕtvená spol. 

  57. - Svetlá a tiene 
civilizácie 

  58. - Umenie „salónov 
a ulíc“ 

  59. - Slovenská kultúra 
v podmienkach 
totality 

III. 60. - Koniec nehybnosti 

  61. - TEST 



a populárna hudba od 60 rokov 20. st. 
Vysvetliť žiakovi ako sa  ľudia bavili, žili, 
chodili do divadla, kina a pod. 
Charakteristika významných osobností 
kultúrneho a športového obdobia: 
Jozef Króner, Ondrej Nepela a pod. 
Vysvetliť žiakovi čo znamenal koniec 
sovietskej diktatúry v Európe  

náš štát Žiak vie vysvetliť  
prečo sa bála spoločnosť 
politického systému na našom 
území, ako nás ovplyvňoval 
ZSSR Žiak vie priblížiť  
nedávne udalosti, ktoré 
dodnes ovplyvňujú náš život 
a určite budú ovplyvňovať aj 
život ďalšej generácie, ako 
boli atómový a kozmický vek 
Žiak vie  aké bolo umenie 
a kultúra vtedajšej doby vo 
svete – pop-art 
a abstrakcionizmus, pozná 
najvýznamnejšie osobnosti 
filmu, kultúry a hudby – 
Beatles, J. Dean, M. Monroe 
Žiak vie pochopiť spoločenský 
život danej doby 
v najdôležitejších jeho 
sférach, vie aký bol kultúrny 
život v danom období Žiak vie  
rozprávať o procese rozpadu 
ZSSR a jeho dôsledkoch  

    V. Dejiny súčasnosti Vysvetliť žiakovi čo sa odohralo v roku 
1989 vo svete, v Európe. Čo znamenal 
pád berlínskeho múru, zjednotené 
Nemecko, prečo sa rozpadla Juhoslávia 
a aké štáty z nej vznikli Vysvetliť žiakovi 
ako začala prebiehať hospodárska 
a politická integrácia západnej Európy, 
ako vyzerala Európa po páde 
komunizmu, najvýznamnejšie 
osobnosti daného obdobia: J. Monnet, 
R. Schuman, K. Adenauer, jednotná 
európska mena – euro. Vysvetliť rok 
1989 – 17.11. 1989 – deň boja za 
slobodu a demokraciu v ČSR, pád 
komunizmu v ČSR, osobnosti: V. Havel, 
A. Dubček, M. Kováč Vysvetliť žiakovi 
aký veľký význam malo pre našu 
krajinu vstup do severo-atlantickej 
aliancie- NATO a do EU, osobnosti ako. 
G. Verheugen, Ján Fígeľ Opakovanie 
celoročného učiva, prebratých TC 
Zhrnúť dôležité témy a poznatky 
z učiva 9. ročníka Zhodnotenie 
školského roka  

Žiak vie a chápe svetovú 
a najmä európsku situáciu 
v roku 1989, najmä opätovné 
zjednotenie Nemecka, pád 
berlínskeho múru, čo 
znamenal rozpad Juhoslávie 
Žiak vie a chápe predpoklady 
vzniku zjednotenej Európy do 
európskej Únie – zásluhou 
najmä  J. Monnet, R. 
Schuman, K. Adenauer. Vznik 
spoločnej európskej meny 
eura. Chápe významný deň 
v našich národných dejinách 
a to 17. 11. 1989 – a situáciu 
ktorá nasledovala potom, 
pozná najvýznamnejšie 
osobnosti danej doby – A. 
Dubček, V. Havel, M. Kováč 
Žiak vie a chápe význam pre 
našu krajinu vstup do severo-
atlantickej aliancie- NATO 
a do EU, osobnosti ako. G. 
Verheugen, Ján Fígeľ, nová 
finančná mena - euro Žiak vie 
a chápe učivo  ako jeden 
ucelený celok, problematiku, 
ktorá sa ho bezprostredne 
dotýka Žiak ovláda  celoročné 
učivo 9. ročníka Žiak vie 
zhodnotiť celý školský rok  

MDV, 
RLK, 
TBZ, 
OSR 

  62. - Prevratný rok 
1989 

  63. - Na ceste 
k Európskej Únii 
a na ceste 
k demokracii a 
samostatnosti  

  64. - Vstup Slovenska 
do EU a NATO 

  65. - TEST 

    Demokracia Vznik demokracie v dejinách, význam 
demokracie, práva občanov v štáte. 
Právny štát, voľby, delenie štátnej 
moci. Typy politických systémov vo 
svete. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie definovať vznik 
demokracie v dejinách, 
význam demokracie, práva 
občanov v štáte. Právny štát, 
voľby, delenie štátnej moci. 
Typy politických systémov vo 
svete. 

MUV, 
OSR, 
TBZ 

  66. - Výhody a 
nevýhody 
demokracie 

  67. - Kto môže zastávať 
funkciu 

  68. - Demokratická 
škola 



  69. - PROJEKT K TÉME 

IV. 
  

Tolerancia a 
otvorená spoločnosť 

Kultúra v dejinách ľudstva od praveku 
až po modernú dobu. Charakteristika 
rodiny ako základnej bunky 
spoločnosti. Socializácia a otvorená 
spoločnosť. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie popísať kultúru v dejinách 
ľudstva od praveku až po 
modernú dobu. 
Charakteristika rodiny ako 
základnej bunky spoločnosti. 
Socializácia a otvorená 
spoločnosť. 

MUV, 
OZO, 
RLK   70. - Iná kultúra – iné 

videnie sveta? 
  71. - Tolerancia a 

netolerancia 
  72. - Otvorená 

spoločnosť 
  73. - BESEDA 

    Vlastenectvo Osobnosti regiónu Liptov a osobnosti 
Slovenska. Interaktívne pracovné listy. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie porozprávať o 
osobnostiach regiónu Liptov a 
osobnostiach zo Slovenska. 

RLK, 
MUV   74. - Na čo sme hrdí 

  75. - Osobnosti 
Slovenska 

  76. - P-LISTY 

  
  

Sloboda a 
zodpovednosť 

Ľudská dôstojnosť a sloboda 
jednotlivca. Majorita a minority v 
demokratickom a právnom štáte - ich 
postavenie a problémy. Držitelia práv a 
nositelia povinností. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie charakterizovať základné 
pojmy k téme ľudská 
dôstojnosť a sloboda 
jednotlivca. Majorita a 
minority v demokratickom a 
právnom štáte - ich 
postavenie a problémy. 
Držitelia práv a nositelia 
povinností. 

OZO, 
VMR, 
TBZ   77. - Ľudská dôstojnosť 

ako zdroj práv 
  78. - Sloboda 

jednotlivca a jej 
hranice 

  79. - Väčšina a menšiny 

V. 80. - Držitelia práv a 
nositelia 
povinností 

  81. - PROJEKT K TÉME 

  

  

Extrémizmus a 
radikalizácia 
mládeže 

Čo je to extrémizmus, aké má prejavy a 
dôsledky na okolie (spoločnosť). Aké sú 
dôvody a hlavné faktory, ktoré 
ovplyvňujú vznik extrémistických 
skupín (na Slovensku - vo svete). 

Získané kompetencie žiaka - 
vie rozlíšiť čo je to 
extrémizmus, aké má prejavy 
a dôsledky na okolie 
(spoločnosť). Aké sú dôvody a 
hlavné faktory, ktoré 
ovplyvňujú vznik 
extrémistických skupín (na 
Slovensku - vo svete). 

OZO, 
VMR, 
OSR, 
MDV   82. - Kde v spoločnosti 

vzniká napätie? 
  83. - Čo je 

extrémizmus, čo 
nie? 

  84. - Ako sa mladí ľudia 
stávajú 
extrémistami? 

  85. - PROJEKT K TÉME 

  
  

Nacizmus a 
neonacizmus 

Hlavné prejavy nacionalizmu a jeho 
prerod do nacizmu v Nemecku. Vznik a 
šírenie neonacizmu v súčastnosti. 
Definovanie obdobia Slovenského 
štátu. Exkurzia. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie opísať hlavné prejavy 
nacionalizmu a jeho prerod do 
nacizmu v Nemecku. Vznik a 
šírenie neonacizmu v 
súčastnosti. Definovanie 
obdobia Slovenského štátu. 

OZO, 
MUV, 
MDV   86. - Príčiny úspechu 

nacizmu v 
Nemecku 

  87. - Nacizmus ako 
náboženstvo 

  88. - Dva paralelné 
svety 

  89. - Aký (ne)bol 
Slovenský štát 

VI. 90. - EXKURZIA 

    Komunizmus Porovnanie diktatúr vo svete. 
Komunizmus vs. Nacizmus. Vznik 
boľševizmu v Rusku. Ako komunizmus 
zmenil postavenie jednotlivca v 
spoločnosti. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie porovnať diktatúry vo 
svete. Komunizmus vs. 
Nacizmus. Vznik boľševizmu v 
Rusku. Ako komunizmus 
zmenil postavenie jednotlivca 
v spoločnosti. 

OZO, 
MUV, 
MDV 

  91. - Zločiny 
komunizmu 

  92. - Dve tváre 
komunistickej 
totality na 
Slovensku 

  93. - Reálny socializmus 
s humorom 



    Migranti a utečenci Migrácia a utečenectvo vo svete a na 
Slovensku (porovnanie). Príčiny 
príchodu utečencov do Európskej únie 
a sociálna zmena v spoločnosti. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie charakterizovať migráciu a 
utečenectvo vo svete a na 
Slovensku (porovnanie). 
Príčiny príchodu utečencov do 
Európskej únie a sociálna 
zmena v spoločnosti. 

OZO, 
MUV, 
OSR, 
MDV 

  94. - Migrácia a 
utečenectvo vo 
svete a na 
Slovensku 

  95. - Problémy, s 
ktorými sa 
stretávajú 
utečenci aj cieľové 
krajiny 

  96. - Čo prežívajú 
utečenci? 

  97. - PROJEKT K TÉME 

  98. - Záverečné 
opakovanie 

. 99. - TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: Etická výchova 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Etická výchova 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C JUH/PUŠ 

6. ročník 6.A, 6.B, 6.C ČUP/LAZ 

7. ročník 7.A, 7.B, 7.C JUH/PUŠ 

8. ročník 8.A, 8.B HET 

9. ročník 9.A, 9.C PUŠ/SKN 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 1 1 

6. ročník 1 1 

7. ročník 1 1 

8. ročník 1 1 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
Hlavnou funkciou povinne voliteľného predmetu etická výchova v nižšom strednom vzdelávaní je 

osobnostný a sociálny rozvoj žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej 

významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa primárne využíva zážitkové 

učenie, riadený rozhovor, diskusia, simulačné hry, ktoré popri informáciách účinne rozvíjajú mravný 

úsudok, rozlišovanie dobra od zla, orientáciu v etických dilemách dnešnej spoločnosti. Jej súčasťou je 

rozvoj sociálnych spôsobilostí ako napr. otvorená komunikácia, empatia, asertivita, pozitívne 

hodnotenie iných a pod. Podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. Žiaci sú vedení 

k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, v kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych skupinách.  

V nižšom strednom vzdelávaní vedieme žiakov k reflexii a prehodnocovaniu svojho správania i 

správania iných, vzhľadom na cieľovú rovinu etickej výchovy, ktorou je sociálne rozvinutý človek a 

spolupracujúce spoločenstvo. Preto sa etická výchova javí ako predmet, ktorý pripravuje pôdu pre 

ostatné výchovy, ktoré súvisia s uplatnením sa nielen v konkrétnych osobných vzťahoch žiaka, ale aj v 

jeho pripravenosti žiť pre spoločné dobro s inými ľuďmi a pre iných. 

 

 

CIELE PREDMETU  
Žiaci:  
- osvoja si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované medziľudské vzťahy,  

- nadobudnú spôsobilosť na pochopenie a rešpektovanie najvyššej hodnoty, ktorou je život človeka a 
všetko, čo vedie k jeho rozvoju,  

- získajú spôsobilosti, ktorými posilnia sebaúctu a hodnotenie iných,  

- získajú spôsobilosti pri vyjadrovaní svojich citov a nadobudnú úctu k citovému životu iných,  

-  naučia sa participovať na živote spoločnosti (triedy, školy, regiónu, klubu, mesta),  

-  zdôvodnia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, médií,  

- naučia sa kriticky myslieť, kultivovane diskutovať a akceptovať názory iných,  

- ocenia prvky prosociálneho správania v rodine, v žiackom kolektíve i v iných sociálnych skupinách,  

-  nadobudnú spôsobilosť pochopiť svoju sexuálnu identitu, hodnotu priateľstva, lásky, manželstva a 
rodiny,  

-  osvoja si pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným ľuďom, ktorí potrebujú zvýšené 
porozumenie a pomoc,  

- zdôvodnia dôležitosť stanovenia si životných cieľov, etických hodnôt a zachovávania spoločensky 
uznávaných noriem.  
 

 



OBSAH UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA – OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ 

ŠTANDARD  

 

 

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli 

výchovné ciele. 

 Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach:  

1. otvorená komunikácia 

 2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba  

3. pozitívne hodnotenie iných 

 4. tvorivosť a iniciatíva  

5. vyjadrovanie citov 

 6. empatia 

 7. asertivita  

8. reálne a zobrazené vzory 

 9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo  

10. komplexná prosociálnosť  

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania  

12. etika a ekonomické hodnoty  

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta  

14. rodina, v ktorej žijem  

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 16. ochrana prírody a životného prostredia.  

 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania 

je  poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a 

iniciatívu,  umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského 

správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v 

medziľudských vzťahoch,  vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne 

(sociálne pozitívne) správanie,  umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie 

citov, empatie, asertívne správanie,  umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú 

kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať 

sebaoceňovanie,  spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť 

svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov 

a viesť s nimi konštruktívny dialóg,  umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať 



pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným 

sexuálnym životom, zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so 

sexualitou,  rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, 

ktoré potrebujú pomoc a porozumenie,  vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných 

cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami,  umožniť žiakom pochopiť 

základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom, ŠVP, 

Etická výchova – príloha ISCED 2 © Štátny pedagogický ústav 5  vysvetliť žiakom základné pojmy 

súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia,  učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, 

zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, 

ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život,rozvíjať u žiakov povedomie 

vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť 

masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka. Ciele Tematický celok Obsahový štandard Výkonový 

štandard témy Socio-afektívny Konatívny Osvojiť si základné sociálnokomunikačné zručnosti Osvojiť si 

zručnosti pozitívneho hodnotenia seba aj druhých Osvojiť si tvorivé riešenia každodenných situácií v 

medziľudských vzťahoch Osvojiť si základné pojmy, súvisiace s Otvorená komunikácia Úrovne 

komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, pozdrav, otázka, poďakovanie, ospravedlnenie, 

prejavenie úcty voči iným v komunikácii, komunikačné šumy, chyby a prekážky. Poznanie a pozitívne 

hodnotenie seba Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaúcta, sebaovládanie, poznanie svojich silných a 

slabých stránok, povedomie vlastnej hodnoty, elementy formujúce sebaúctu v školskom veku (rodina, 

škola, vrstovníci, zovňajšok, úspech, vzťahy, záujmy...). Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 

Pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach, pozitívne hodnotenie najbližších (rodina, 

kamaráti, učitelia...), hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie iných, ich verbálne vyjadrenie, 

prípadne písomné vyjadrenie pozitív iných, reflexia nad dobrom, ktoré od iných prijímame. Úcta k 

postihnutým, starým, chorým a pod. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva Rozvíjanie 

základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom širokej ponuky pre ľudskú tvorivosť 

(pohybová, výtvarná, imitačná, literárna, prosociálna...) radosť z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva v 

medziľudských -vie vymenovať druhy komunikácie a jej úrovne - vie vysvetliť pojem otvorená 

komunikácia - rozumie a vie vysvetliť pojmy sebaúcta a sebaovládanie - vie pomenovať prvky 

podporujúce sebaúctu u žiaka - vie vysvetliť dôležitosť pozitívneho hodnotenia druhých v 

medziľudských vzťahoch - vie vysvetliť, aké má miesto tvorivosť v medziľudských - uvedomuje si príčiny 

komunikačných šumov a vníma miesto komunikačných prekážok pri nedorozumeniach - uvedomuje si 

dôležitosť poznania svojich silných a slabých stránok - pozná elementy formujúce jeho sebaúctu - chápe 

zmysel pozitívneho hodnotenia druhých - učí sa vidieť problémy postihnutých, starých a chorých a 

objavuje ich dary - rozumie, že tvorivosť je potrebná nielen pre vedu a umenie, ale aj pre vytváranie - 

dobre zvláda základné komunikačné zručnosti – predstavenie sa, pozdrav, poďakovanie, prosbu, 

ospravedlnenie sa -v komunikácii badať odstraňovanie komunikačných šumov - badať snahu o väčšie 

sebapoznanie a rozvíjanie pozitívneho hodnotenie seba - v správaní badať väčšie sebaovládanie - je 

schopný verbalizovať pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach - vie ohodnotiť dobro u 

iných i v podmienkach záťaže – u postihnutých, starých, chorých - pri robení dobra je iniciatívny a 

tvorivý - veie si vážiť dobro poskytnuté iným človekom ŠVP, Etická výchova – príloha ISCED 2 © Štátny 

pedagogický ústav 6 ochranou prírody a životného prostredia vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich 

spolužiakov, pre našu triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi...). Etické aspekty ochrany prírody Vnímanie 

prírody, obdiv a úcta ku všetkým formám života, dôležitosť ochrany prírody z hľadiska prosociálnosti 

(úcta k tým, čo prídu do prírody po nás, či už o týždeň, alebo o sto rokov...) ekologická etika z pohľadu 

žiaka (zber odpadu, neznečisťovať okolie, šetriť prírodu konkrétnou citlivosťou v bežných životných 

situáciách –tečúci vodovodný kohútik, zbytočne zažaté svetlo). vzťahoch - vie vymenovať znaky 

tvorivého človeka -vie vysvetliť súvislosti medzi ľudskou činnosťou a životným prostredím – vie uviesť 

príklady ekologickej etiky (šetrenie energie, ochrana prírody) medziľudských vzťahov - cíti sa súčasťou 



prírody a chce jej pomôcť - vníma svoje možnosti pre ochranu životného prostredia - podľa svojich 

možností a výziev, ktoré ponúka daný región ,chráni prírodu a životné prostredie 

 

 

5.ročník 

 

Mesiac Hod. Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Otvorená komunikácia Úrovne komunikácie, 
verbálna a neverbálna 
komunikácia, pozdrav, 
otázka, poďakovanie, 
ospravedlnenie, 
prejavenie úcty voči 
iným v komunikácii, 
komunikačné šumy, 
chyby a prekážky. 

Žiak získa zručnosť v 
komunikácii so 
seberovným, s 
učiteľom i rodičom, 
cudzími ľuďmi.  
Rozvíja svoju fantáziu 
pri neverbálnej 
komunikácii 

MDV 

  1. -   1.Úvodná hodina   

  2. -   2. Verbálna a neverbálna 
komunikácia   

X. 3. -   3. Mimika a gestá   

  4. - 4. Vyjadrenie pocitov bez 
slov 

  
  

Poznanie a pozitívne 
hodnotenie seba 

Sebapoznanie, 
sebahodnotenie, 
sebaúcta, 
sebaovládanie, 
poznanie svojich 
silných a slabých 
stránok, povedomie 
vlastnej hodnoty, 
elementy formujúce 
sebaúctu v školskom 
veku(rodina, škola, 
vrstovníci, zovňajšok, 
úspech, vzťahy, 
záujmy... 

Žiak si osvojí základné 
komunikačné 
zručnosti, základné 
úkony spoločenského 
správania, učí sa 
pozitívne hodnotiť 
seba aj druhých, 
tvorivo riešiť 
každodenné situácie v 
medziľudských 
vzťahoch 

OSR 

  5. -   1. Sebapoznanie, 
sebahodnotenie   

XI. 6. - 2. Sebaovládanie, poznanie 
svojich   silných a slabých 
stránok   

  7. - 3. Mám svoju hodnotu 

  
  

Poznanie a pozitívne 
hodnotenie druhých 

Pozitívne hodnotenie 
druhých v bežných 
podmienkach, 
pozitívne hodnotenie 
najbližších (rodina, 
kamaráti, učitelia...) 
hľadanie dôvodov pre 
pozitívne hodnotenie 
iných, ich verbálne 
vyjadrenie, prípadne 
písomné vyjadrenie 
pozitív iných, reflexia 
nad dobrom, ktoré od 
iných prijímame. Úcta 
k postihnutým, 
starým, chorým a pod. 

Učiť žiakov 
rešpektovať ľudí s 
inými názormi, 
zároveň však ostať 
sám sebou; 
formulovať svoje 
životné ciele, byť 
odolný voči 
nevhodným ponukám, 
ostať slobodný od 
závislostí, ktoré 
znehodnocujú a 
ohrozujú náš život 

OSR 

  8. -   1. Pozitívne hodnotenie 
druhých v bežných 
podmienkach   

XII. 9.-
10 

-   2. Pozitívne hodnotenie 
najbližších (rodina, 
kamaráti, učitelia...)   

  11. - 3. Úcta k postihnutým, 
starým, chorým 

I. 
  

Tvorivosť v medziľudských 
vzťahoch, iniciatíva 

Rozvíjanie základnej 
tvorivosti, 
objavovanie darov 
prostredníctvom 
širokej ponuky pre 
ľudskú 
tvorivosť(pohybová, 
výtvarná, imitačná, 
literárne, 

Rozvíjať u žiakov 
pozitívny postoj k 
postihnutým, chorým, 
a iným skupinám 
obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc 
a porozumenie.  
Žiak navrhuje 
možnosti riešenia zlej 

MUV 

  12. -   1.Prečo mám hľadať 
pozitíva na iných?   

  13. -   2. Čo môžem urobiť pre 
iných, alebo pre kolektív   

  14. - 3.Radosť z obdarovania 

II. 15. -   1. Ako môžem pomôcť 
ľuďom v núdzi   



  16.-
17 

-   2. Moje úspechy a záujmy   prosociálna...) radosť z 
tvorivosti, tvorivosť a 
iniciatíva v 
medziľudských 
vzťahoch (čo môžem 
urobiť pre mojich 
spolužiakov, pre našu 
triedu, pre rodinu, pre 
ľudí v núdzi...). 

situácie jednotlivých 
skupín obyvateľstva.  
Žiak si uvedomí svoju 
hodnotu, hodnotu 
svojich činov 

III. 18. - 3. Detský čin roka 

  19.-
20 

- 4.Môj detský čin roka 

  21. -   5.Obdiv a úcta ku všetkým 
formám života   

IV.   Etické aspekty ochrany prírody Vnímanie prírody, 
obdiv a úcta ku 
všetkým formám 
života, dôležitosť 
ochrany prírody z 
hľadiska 
prosociálnosti (úcta k 
tým, čo prídu do 
prírody po nás, či už o 
týždeň, alebo o sto 
rokov...) ekologická 
etika z pohľadu žiaka 
(zber odpadu, 
neznečisťovať okolie, 
šetriť prírodu 
konkrétnou citlivosťou 
v bežných životných 
situáciách –tečúci 
vodovodný kohútik, 
zbytočne zažaté 
svetlo). 

Žiak vie vysvetliť 
základné pojmy 
súvisiace s ochranou 
prírody a ŽP Žiak 
hľadá možnosti 
zlepšenia stavu ŽP v 
okolí, vyslovuje 
návrhy, čo môže sám 
pre ochranu ŽP spraviť 

OZO 

  22.-
23 

-   1.Zložky ŽP   

  24.-
25 

-     2.Ochrana vody a pôdy     

V. 26. - 3.Ochrana ovzdušia 

  27. - 4. Dôležitosť ochrany 
prírody 

  28. - 5.Ako môžeme my pomôcť 
prírode 

  29.-
30 

- 6.Zber papiera, recyklácia 

VI. 31.-
32 

- 7.Odpady v prírode, tečúca 
voda          

. 33. - 8. Záverečná hodina 

 

 

 

 

 

6.ročník 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Identifikácia a vyjadrenie 
vlastných citov 

City, ich pomenovanie 
a vyjadrenie, 
prejavenie citov, ich 
identifikácia. Rozvoj 
citového sveta 
dieťaťa.  

Žiak chápe a vie 
vysvetliť pojmy 
empatia, asertivita, 
spolupráca a 
prosociálne (sociálne 
pozitívne) správanie. 
Žiak si v nadväznosti 
na učivo 5. ročníka 
osvojí ďalšie 

OSR 

  1. - 1. Úvodná hodina 

  2. - 2. Definovanie a delenie 
citov, pocitov 

X. 3. - 3. Identifikácia vlastných 
citov, pomenovanie, 
uchopenie, vyjadrenie a 
spôsob ich usmerňovania 



  4. - 4. Pomoc pri verbalizácii 
citového sveta – ponúknuť 
žiakom paletu vyjadrení pre 
to, čo prežívajú. 

prosociálne zručnosti, 
ako napr. 
vyjadrovanie citov, 
empatia, asertivita. 
Žiak vie pomenovať, 
čo v ňom vyvoláva 
príjemné 
a nepríjemné pocity  

  

  

Kognitívna a emocionálna 
empatia, pochopenie druhých,  
vžitie sa do situácie  

Empatia, jej zložky – 
kognitívna 
a empatická, 
empatické správanie 
v kolektíve.  

  OSR 

  5. - 1. Rozvoj empatického 
vnímania iných 

XI.   druhých Tvorba projektov na 
danú tému a ich 
prezentácia.   

Rozvíjať u žiakov 
pozitívny postoj k 
postihnutým, chorým, 
a iným skupinám 
obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc 
a porozumenie 
Umožniť žiakom 
pochopiť základné 
etické problémy 
súvisiace s 
ekonomickými 
hodnotami, pravdou 
a dobrým menom 
Žiaci vytvoria 
v skupinách projekty 
o vzájomnej ľudskej 
netolerancii v 
minulosti  Žiaci 
predkladajú návrhy 
na to, aby sa každý 
človek stal 
empatickým  

TBZ, OSR 

  6. - 2. Zložky empatie – 
kognitívna a empatická 

  7. - 3. Rozvoj empatie– 
počúvanie, podobná 
skúsenosť, citlivosť 

  8. - 4. Zažívanie situácií zo 
strany druhých 

XII. 9. - 1. Hľadanie materiálov na 
projekty na internete 

  10. - 2.prezentovanie projektov 

  11. - 3. prezentovanie projektov 

I. 12. - 4. Odstráňme netoleranciu 

    Zvládnutie asertivity Asertívne správanie 
ako súčasť správania 
a konania človeka. 
Vyjadrenie vlastného 
názoru.  

Žiaci sa naučia 
pokojne prejaviť svoj 
názor, vysloviť 
vhodným spôsobom 
postoj ku 
každodenným veciam 
a situáciám  

MUV 

  13. - 1. Asertivita ako súčasť  
komunikácie 

  14. - 2. Vysvetlenie podstaty 
asertivity – pokojné 
presadzovanie svojich 
názorov bez toho aby sme 
ubližovali inému 

II. 15. - 3. učíme sa vyjadriť svoj 
názor 

  
  

Pozitívne vzory správania v 
histórii a v literatúre 

Vzor, model, idol, 
pozitívne a negatívne 
vzory.   

Rozvíjať schopnosť 
mravného úsudku na 
modeloch správania, 
ktoré sú 
prezentované 
v médiách Ako sa 
dobro a zlo prejavuje 
na správaní 
jednotlivcov a skupín, 
s akými dôsledkami 
pre jednotlivca 
a skupiny  

MUV, OSR 

  16. - 1. Vysvetlenie pojmov vzor, 
model, idol 

  17. - 2. Pozitívne a negatívne 
vzory. Pozitívne vzory 
správania v histórii, 
literárne vzory, filmoví 
hrdinovia. 

III. 18. - 3. Čo je to dobro a zlo 
v ľudskom živote? 

    Mediálna výchova MDV 



  19. - 1. Čo sú médiá a ako s nimi 
trávim voľný čas 

Média a ich vplyv na 
voľný čas, ich funkcia 
v živote človeka. 
História vývoja médií. 
Postavenie filmu 
v živote dieťaťa 
a dospelého, výroba 
filmu.  

Žiaci sa oboznámia so 
základnými druhmi 
médií a ich 
významom pre náš 
život Cieľom je 
upozorniť na 
pozitívnu stránku 
médií, na to, čo sa 
z nich žiak môže 
naučiť Žiak si uvedomí 
rozdiely 
medzi realitou a 
„filmovou realitou“ 
Žiak sa naučí, ako film 
vzniká a čo negatívne 
môže priniesť, vyčlení 
programy, ktoré sú 
pre neho vhodné 
Rozvíjať u žiakov 
povedomie vlastnej 
dôstojnosti a hodnoty 
ľudskej bytosti, 
v tomto zmysle byť 
schopný kriticky 
hodnotiť 
masmediálne vplyvy, 
vychovať kritického 
diváka  

  20. - 2. Čo všetko nám médiá 
ponúkajú (funkcie médií) 

  21. - 3. Ako sa médiá vyvíjali  

IV. 22. - 1. Film a filmová realita 

  23. - 2. Násilie vo filmoch 

  24. - 3. Kto je kto pri výrobe 
filmu 

  25. - 4. Vývoj filmu a filmové 
efekty 

V. 

  

Pozitívne vzory v 
každodennom živote 
("hrdinovia všedných  dní") 

Hrdinovia a vzory 
v dennom živote, kde 
ich stretávame.  

Žiak vie zhodnotiť 
svoje dobré stránky 
a skutky.  Žiaci si 
pracujú s brožúrou 
Detský čin roka, kde 
sú dobré skutky detí 
v ich veku, naučia sa, 
že aj dieťa môže 
pomôcť Žiaci 
pripravia vlastné 
príbehy o DČR  

OSR 

  26. - 1.Anonymný hrdina 

  27. - 2. Dobrí ľudia v mojom 
okolí. 

  28. - 3.Môžem byť ja vzorom pre 
iných? 

    Prosociálne správanie Pomoc, darovanie, 
ochota a vzájomná 
spolupráca 
v kolektíve, v rodine. 
Vlastnoručná výroba 
darčeka pre blízkeho 
človeka.  

V nadviazaní na 
predchádzajúci TC 
žiak pokračuje 
v pozitívnom vnímaní 
samého seba 
a v rozvoji svojich 
dobrých skutkov Žiak 
vie pomenovať, čo 
v živote urobil pre 
iných bez očakávania 
odmeny Žiaci si 
pripravia jednoduché 
darčeky pre blízkych 
a tých následne 
obdarujú . 

OSR 

  29. - 1.Správanie v prospech 
druhého 

VI. 30. - 2. Správanie bez 
protislužby alebo odmeny 

  31. - 3. Pomoc, darovanie, 
delenie sa 

  32. - 1. Obdarujme sa! Urobme 
niečo pre iných! 

. 33. - 2.Záverečná hodina 

              

 

 

 



7.ročník 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Objavenie vlastnej 
jedinečnosti a identity 

Veľkosť a dôstojnosť 
ľudskej osoby, silné 
a slabé stránky detí 
a dospelých, zdravé 
sebavedomie a jeho 
upevňovanie. Človek, 
jeho osobnosť, silné 
a slabé stránky, 
sebavýchova človeka.  

Žiak si osvojí základné 
postoje, ktoré 
podmieňujú 
kultivované 
dospievanie. Učí sa 
poznávať sám seba, 
objavuje svoju 
identitu, rozvíja 
sebaoceňovanie  
Žiak  spozná možnosti 
sebarozvíjania, 
spozná rozdiel medzi 
vlastnosťami 
osobnosti, napr. 
charakter, 
temperament, 
schopnosti...  

OSR 

  1. - 1.Úvodná hodina 

  2. - 2. Veľkosť a dôstojnosť 
ľudskej osoby, úcta 
k človeku 

X. 3. - 3.Moje silné a slabé stránky 

  4. - 4.Zdravé sebavedomie 

  5. - 1.Ako môžeme pracovať na 
svojich slabých stránkach 

  6. - 2. Každý má nejaké 
nedostatky 

XI. 7. - 3.Človek ako osobnosť, 
človek ako jedinec 

  8. - 4. Sebavýchova človeka 

  

  

 
Byť sám sebou, vedieť obhájiť 
svoje práva a názory 

Človek ako súčasť 
skupiny a jeho 
správanie v nej, 
názory, situácie, 
asertivita.  

 
Žiaci sa naučia 
diskutovať 
v skupinách na 
jednotlivé témy Žiak 
sa učí obhájiť svoje 
názory vhodným 
spôsobom 
a akceptovať názory 
iných  

OSR 

  9. - 1. Vedieť sa presadiť a 
obhájiť v rôznych situáciách 

  10. - 2.vyslovenie a vysvetlenie 
svojich názorov 

XII. 11. - 3.umenie čeliť tlaku 
skupiny 

  12. - 4.asertívne správanie 

  
  

Prosociálnosť ako zložka 
vlastnej identity 

Tolerancia a názorová 
akceptácia v skupine. 
Detský hrdina, jeho 
vlastnosti a činy, 
Detský čin roka.  

Žiak sa vie vhodným 
spôsobom opýtať 
prečo, vedie 
odmietnuť názor, 
s ktorým nesúhlasí  

OSR, MDV 

  13. - 1. rešpekt a akceptovanie 
názorov 

I. 14. - 2.ochota odpúšťať a žiadať 
o odpustenie 

  15. - 3. čo som urobil pre iných?! 

  16. - 1. Práca s brožúrou Detský 
čin roka, resp. práca s 
internetom 

II. 17. - 2. Príprava materiálov pre 
DČR 

  18. - 3. príprava a prezentovanie 
svojich príbehov (DČR) 

  
  

Etické aspekty vzťahu k 
vlastnej rodine 

Rodina ako základná 
bunka spoločnosti, jej 
zákonitosti, pravidlá, 
vzájomná tolerancia 
v nej. Práva 
a povinnosti v rodine, 
vzájomná 
komunikácia.  

Žiak sa oboznámi 
s tým, ako rodina 
funguje, aké má úlohy 
a pochopí, aká je jeho 
úloha v rodine. Žiak 
sa naučí oceniť, čo je 
v jeho rodine dobré, 
učí sa komunikovať 
s rodičmi 
a súrodencami. 
Oboznámi sa 
s pojmami ako 
neúplná rodina, alebo 

OSR, VMR 

  19. - 1.Hlbšie poznanie vlastnej 
rodiny 

III. 20. - 2. Príprava projektov 
o rodine(čo sa mi na mojej 
rodine páči, ako moja 
rodina funguje) 

  21. - 3.Prezentácia projektov o 
rodine 

  22. - 1. Moje práva a povinnosti 
v rodine 

  23. - 2. Zásady komunikácie v 
rodine 



IV. 24. - 3. Vžitie sa do pozície 
rodičov 

náhradná rodinná 
výchova  

  

  

Etické aspekty integrovania 
sexuálnej zrelosti do kontextu  
osobnosti 

Sexuálna identita, 
vzťahy medzi 
pohlaviami, pohlavné 
choroby, AIDS.  

Žiak prehlbuje svoju 
sexuálnu identitu, 
chápe pozitívne 
hodnoty priateľstva, 
lásky, manželstva a 
rodiny, uvedomuje si 
riziká spojené s 
predčasným 
sexuálnym životom  

OSR 

  25. - 1. Rozvíjanie sexuálnej 
identity 

  26. - 2. Vzťahy medzi chlapcami 
a dievčatami. Priateľstvo a 
láska 

V. 27. - 3. Pohlavné choroby a 
AIDS. Sloboda 
a zodpovednosť 
v dozrievaní 

  

  

Vzťah k starým, chorým 
a k osobám so špecifickými  
potrebami  

Manželstvo a zdravá 
rodina v protiklade 
s rodinou 
s postihnutým 
jedincom. Rasizmus 
a xenofóbia, 
náboženská 
tolerancia 
a znášanlivosť.  

Žiak rozvíja pozitívny 
postoj k postihnutým, 
chorým, a iným 
skupinám 
obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc a 
porozumenie Žiak sa 
oboznámi s pojmami, 
ktoré súvisia 
s problematikou 
a v nadväznosti na 
vedomosti z OBN sa 
snaží odstrániť zo 
svojho myslenia 
predsudky 
a stereotypy spojené 
s inými kultúrami . 

OSR 

  28. - 1.Manželstvo a založenie 
rodiny 

  29. - 2.empatia a komunikácia 
s postihnutým človekom 

VI. 30. - 3.môžu nám postihnutí 
niečo odovzdať? 

  31. - 1.Byť iný neznamená byť 
zlý 

  32. - 2.Rasizmus a xenofóbia 

. 33. - 3.Odlišné náboženstvo 
a pôvod, práva človeka a 
dieťaťa 

              

 

 

8.ročník 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Zdroje etického poznania 
ľudstva 

vie vysvetliť, čo je to 
mravná hodnota a 
mravná norma- 
pozná základné 
zdroje etického 
poznania ľudstva  

Pozná zdroje etického 
poznania ľudstva, chápe 
význam  svedomia vo 
svojom živote. Prejavuje 
rozhodnutie pre dobro 
ako postoj.  
 
Vie vysvetliť čo je to 
mravná hodnota 
a mravná norma.  
 
Učí sa odbúravať 
predsudky medzi 
veriacimi 
a neveriacimi.  Rešpektuje 
iné názory. Prispieva 
k porozumeniu, úcte 
a tolerancii voči 
nábožensky založeným 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj  

  1. - 1. Úvodné aktivity 

  2. - 2. Etika ako veda 

X. 3. - 3. Mravné hodnoty 

  4. - 4. Svedomie 

  5. - 1. Pozitívne vzory 

XI. 6. - 2. Etika a náboženstvo 

  7. - 3. monoteistické 
náboženstvá 

  8. - 4. polyteistické 
náboženstvá 



ľuďom. Zaujíma sa 
o zvyky na Slovensku  

XII. 

  

 
Život, telesné a duševné 
zdravie ako etická hodnota 

- vie vysvetliť termín 
zdravie a 
starostlivosť o 
zdravie-  vie 
zdôvodniť tvrdenie, 
že zdravie je etická 
hodnota 

 
Vie vysvetliť termín  
zdravie a starostlivosť 
o svoje zdravie, 
eutanázia, interupcia... 
Vie zdôvodniť tvrdenie, že 
zdravie je etická hodnota. 
Chápe zdravie svoje 
i zdravie iných (oblečenie, 
jedlo, oddych, pohyb, 
stop drogám...)  

Ochrana života a 
zdravia  

  9. - 1. Život máme len jeden 

  10. - 2. Ochrana života, 
starostlivosť o zdravie ako 
etický problém 

  11. - 3. Základy duševnej 
hygieny 

I. 12. - 4. Lekárska etika - 
eutanázia, darovanie 
orgánov, klonovanie 

    Udalosti v decembri   Vie vysvetliť,  čo znamená 
AIDS.  
 
Vie porozprávať 
o vianočnom období vo 
svojej rodine, zúčastniť sa 
na príprave vianočného 
programu. 
 
 Je informovaný 
o gastronómii, stolovaní 
a zvykoch počas Vianoc 
u nás a v zahraničí . 

Ochrana života a 
zdravia    13. - 1. AIDS – 1. december 

  14. - 2. 10. December- deň boja 
za ľudské práva 

II. 15. - 3. Vianoce, sviatok rodiny 

  
  

 
Prosociálne správanie 

- vie, aké má miesto 
asertivita V 
prosociálnom 
správaní- pozná 
zásady prijímania a 
vyslovenia 
komplimentu, 
prijímania 
oprávnenej i 
neoprávnenej kritiky 

 
Žiak pochopí nutnosť 
pomáhať iným, vie 
zhodnotiť svoje pozitívne 
činy a pochopí, že aj dieťa 
môže pomôcť Rozvíjať u 
žiakov pozitívny postoj k 
postihnutým, chorým, a 
iným skupinám 
obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc 
a porozumenie  

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj  

  16. - 1. Práca s brožúrou Detský 
čin roka, resp. práca s 
internetom 

  17. - 2. Príprava materiálov pre 
DČR 

III. 18. - 3. príprava 
a prezentovanie svojich 
príbehov (DČR) 

  19. - 1.prečo mám hľadať 
pozitíva na iných? 

  20. - 2. Čo môžem urobiť pre 
iných, alebo pre kolektív 

  21. - 3.Radosť z obdarovania 

IV.   Ekonomické hodnoty a etika vie rozoznať a 
vysvetliť 
inštrumentálnosť a 
cieľovosť hodnoty 
peňazí- rozumie 
pojmom 
materializmus 
a konzumizmus, 
vie  vymenovať 
„ekonomické cnosti“ 

Chápe základné 
ekonomické pojmy 
súvisiace s ekonomickými 
hodnotami. Pozná ciele 
a úlohy reklamy. 
V materiálnej oblasti je 
rozvážny, učí sa chápať 
hodnotu peňazí. 
  
Pozná banky a iné 
finančné inštitúcie Učí sa 
rozumne hospodáriť. 
Nenaletieť na reklamu. 
Pozná svoje práva pri 
reklamácii  

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj  

  22. - 1. Vlastníctvo a peniaze 
ako prostriedok a cieľ 

  23. - 2. „Ekonomické cnosti“, 
sporivosť, podnikavosť, 
umenie hospodáriť 

  24. - 3. Svojpomoc, darovanie 

  25. - 1. Solidarita, pomoc 
slabším 

V. 26. - 2. Reklama – jej ciele 
a metódy 

  27. - 3. Ochrana spotrebiteľa, 
reklamačný poriadok, 
Slovenská obchodná 
inšpekcia 



    Etické morálne hodnoty - pozná zásady 
narábania 
spravodlivo, vie  
vysvetliť pojmy 
dobré meno, česť, 
ublíženie na cti 

 
Pozná zásady narábania 
s pravdou. Uvedomuje si 
hodnotu pravdy, cti 
a dobrého mena. 
V komunikácii svoje 
názory a tvrdenia 
podkladá argumentmi 
a prijíma argumentáciu 
iných. Pochopenie toho, 
že pravda môže spôsobiť 
bolesť. Že je aj možnosť, 
kedy nepovedať pravdu. 
Utvrdzuje si obsah učiva 
8. ročníka.  

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj  

  28. - 1. Dobré meno 

  29. - 2. Pravda, Poznanie 

VI. 30. - 3. Pravda a lož, tajomstvo 

  31. - 1. Je vždy správne 
povedať pravdu? 

  32. - 2. Česť človeka 

. 33. - 3. Dobré meno 

              

 

9.ročník 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Prehlbovanie komunikačných 
schopností 

vie vysvetliť, čo je to 
mravná hodnota a 
mravná norma- 
 
pozná základné 
zdroje etického 
poznania ľudstva  

Žiak sa učí vstupovať 
do dialógu, asertívne 
reagovať, diskutovať 
na vybrané, etické 
témy. 
 Učí sa vcítiť do 
situácie iných ľudí 
a chápať morálny 
konflikt z iného uhlu 
pohľadu Žiak sa naučí 
vhodným spôsobom 
vyjadriť svoj 
negatívny názor na 
postoj iného človeka. 
 
 Učí sa povedať „NIE“ 
v situáciách, kedy je 
na neha vyvíjaný 
nátlak.   
 

MDV 

  1. - 1. Úvodné aktivity 

  2. - 2. Počúvanie, správne 
vedenie dialógu 

X. 3. - 3. Diskusia a jej zásady 

  4. - 4. Diskusia na morálne 
témy – rasizmus, eutanázia, 
trest smrti, interrupcia a 
iné 

  5. - 1. Riešenie konfliktov 

XI. 6. - 2. „Moja odpoveď je NIE“ 

  7. - 3. Oprávnená 
a neoprávnená kritika 

  8. - 4. Prosociálne správanie 

XII.   Zdravý životný štýl  vie vysvetliť termín 
zdravie a starostlivosť 
o zdravie-  vie 
zdôvodniť tvrdenie, 
že zdravie je etická 
hodnota 

Vie vysvetliť termín  
zdravie a starostlivosť 
o svoje zdravie, 
eutanázia, 
interupcia... 
 
 Vie zdôvodniť 
tvrdenie, že zdravie je 
etická hodnota. 
Chápe zdravie svoje 
i zdravie iných 
(oblečenie, jedlo, 
oddych, pohyb, stop 
drogám...)  

OSR 

  9. - 1. Život máme len jeden 

  10. - 2. Ochrana života, 
starostlivosť o zdravie ako 
etický problém 

  11. - 3. Základy duševnej 
hygieny 

I. 12. - 4. Lekárska etika - 
eutanázia, darovanie 
orgánov, klonovanie 

  13. - 1. Každý človek má svoju 
hodnotu 

  14. - 2. 10. December- deň boja 
za ľudské práva 



II. 15. - 3. Porušovanie ľudských 
práv 

 
Žiak rozvíja 
a uvedomuje si svoje 
pozitívne vlastnosti, 
zároveň sa učí 
vystríhať 
neprimeraného 
sebaoceňovania. 
 
  Oboznamuje sa so 
základnými ľudskými 
právami, a ich 
porušovaním 
v minulosti a dnes . 
 
 

    Prosociálne správanie  vie, aké má miesto 
asertivita V 
prosociálnom 
správaní- pozná 
zásady prijímania a 
vyslovenia 
komplimentu, 
prijímania oprávnenej 
i neoprávnenej kritiky 

Žiak pochopí nutnosť 
pomáhať iným, vie 
zhodnotiť svoje 
pozitívne činy 
a pochopí, že aj dieťa 
môže pomôcť. 
 
 Uvedomenie si 
vlastnej hodnoty, 
nepovyšovať sa nad 
iných vo vystupovaní, 
v nárokoch, rozvíjanie 
pozitívnych vlastností 
- dobroprajnosť, 
cieľavedomosť, 
pracovitosť, 
usilovnosť.   
 

MUV 

  16. - 1. Práca s brožúrou Detský 
čin roka, resp. práca s 
internetom 

  17. - 2. Príprava materiálov pre 
DČR 

III. 18. - 3. príprava a prezentovanie 
svojich príbehov (DČR) 

  19. - 1.Kultivované vyjadrovanie 
svojich citov, 
sebaovládanie 

  20. - 2. Čo môžem urobiť pre 
iných, alebo pre kolektív 

  21. - 3. Zmysluplné využitie 
voľného času 

IV.   Závislosti vie vysvetliť termín 
zdravie a starostlivosť 
o zdravie-  vie 
zdôvodniť tvrdenie, 
že zdravie je etická 
hodnota 

Chápe základné 
rozdelenie závislostí, 
naučí sa aké 
negatívne vplyvy 
spôsobujú ktoré 
omamné látky. Žiak sa 
učí preberať 
zodpovednosť pri 
ponuke rozličných 
typov závislostí   Žiak 
pochopí, že človek sa 
môže stať závislý aj 
od vecí, s ktorými je 
on sám v kontakte.  
 
Oboznámi sa 
s negatívami 
sektárskeho 
správania, ktoré 
podnecujú rasovú 
neznášanlivosť  

OZO 

  22. - 1. Závislosti (látkové 
a nelátkové) 

  23. - 2. Fajčenie a alkoholizmus 

  24. - 3. Omamné látky, tvrdé 
drogy 

  25. - 1. Nelátkové závislosti – 
gamblerstvo, nadmerné 
sledovanie TV... 

V. 26. - 2. Sekty a kulty 

  27. - 3. Rasová neznášanlivosť 

    Masmediálne vplyvy  pozná zásady 
narábania 
spravodlivo, vie                        
vysvetliť pojmy dobré 
meno, česť, ublíženie 
na cti 

Žiak sa naučí, ako film 
vzniká a čo negatívne 
môže priniesť, vyčlení 
programy, ktoré sú 
pre neho vhodné. 
 
 Rozvíjať u žiakov 
povedomie vlastnej 

MDV 

  28.-29 - 1. Prosociálne vzory v 
médiách 

VI. 30. - 2. Kritický pohľad na 
filmovú produkciu 

  31. - 3. Pozitívne a negatívne 
vplyvy TV 

  32. - 1. Film nie je realita 



. 33. - 2. Ukážky z vybraných 
filmov a ich analýza 

dôstojnosti a hodnoty 
ľudskej bytosti, 
v tomto zmysle byť 
schopný kriticky 
hodnotiť 
masmediálne vplyvy, 
vychovať kritického 
diváka Žiak si 
uvedomí rozdiely 
medzi realitou a 
„filmovou realitou“ . 
 
Vie analyzovať, ktorý 
film, či relácia je 
vhodný pre ktorú 
vekovú kategóriu, 
v čom bol pre neho 
zaujímavý . 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. – 8.ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C ORA, STE,STE 

6. ročník 6.A, 6.B, 6.C STE, ORA, ORA 

7. ročník 7.A, 7.B,7.C ORA, STE, ZÁH 

8. ročník 8.A, 8.C ORA,STE 

9. ročník 9.A, 9.C - 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 1 1 

6. ročník 1 1 

7. ročník 1 1 

8. ročník 1 1 

9. ročník   

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



Charakteristika predmetu Hudobná výchova 

 Je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri 

odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z 

foriem realizácie tvorivosti každého človeka. Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie 

a kultúra je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú 

vzdelanosť národa. Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale 

viacgeneračná vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole 

pokrýva celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka. 

Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy a počúvanie 

hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej 

emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné 

umenie v kontexte s inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú 

rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, 

rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím 

špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ 

osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a 

solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným 

kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, 

skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené 

vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu 

žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. 

V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej výchovy 

optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si aj prostredníctvom 

komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia pre život v 21. storočí. Význam 

hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho, ako sa vo formovaní 

osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so svojimi špecifikami a ako prispeje k 

priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu človeka tak, ako je definovaný v Koncepcii rozvoja výchovy a 

vzdelávania v SR v projekte Milénium. Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského 

princípu hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych 

životných podnetov tak, aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom 

tradičných hudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, 

/reprodukčné a produkčné/, percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. 

Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, výtvarnými a 

pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze 

zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti z iných 

vyučovacích predmetov, ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych problémov detského života. V tejto 

súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka 

najprirodzenejších – pri dramatickej hre. Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky 

hudobného vzdelania žiakov a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. 

Treba ich usmerňovať tak, aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie. Tak ako v primárnom 

vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od hudobných zážitkov k poznatkom a 

vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-

výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom 

zážitkov i vedomostí. 

 

 



CIELE PREDMETU  
 
Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti umenia, 

estetiky a kreativity a sekundárne ciele.  

 

Špecifické hudobné ciele:  

 

Žiaci:  

 získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,  

 realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,  

 na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a 

histórie,  

Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity:  

 

 pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť v oblasti 

špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií – emocionalita, 

prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť (improvizácia, kompozícia), na 

základe čoho dokážu reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa 

prostredníctvom umenia. 

 

Sekundárne ciele:  

 nadobudnú (prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného umenia. 

 

Obsah vzdelávania  
Hudobný materiál / umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska,  

Príbehy, ľudové a umelé hudobno-pohybové /tanečné/ hry, zvykoslovie, sústava hudobných činností 
vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových, hudobno-dramatických,  

 Hymna SR, hymnické piesne  

 Skladby a úryvky skladieb rôznych druhov a žánrov od slovenských a svetových autorov, hudobná 
rozprávka, hudobný príbeh, zodpovedajúce požiadavkám na rozvoj receptívnych schopností a 
zručností žiakov. Pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania 
rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania. 
Sluchové rozlišovanie piesní, skladieb a úryvkov zo skladieb rôznych druhov žánrov (5.roč.)  
Sluchové rozlišovanie ľudového spevu a ľudových hudieb z rôznych folklórnych oblastí Slovenska)  
Verbalizácia hudobného zážitku z počúvanej hudby, výtvarné, hudobno-pohybové, literárne  

Vyjadrenie hudobného zážitku (5.- 8. roč.)  

Využitie vhodných miest v hudobných skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, 
pohybom, kreslením, recitáciou a stvárnením hudobno-dramatického prejavu (5. - 8.roč.)  

Verbalizácia hudobného zážitku, hodnotenie a porovnávanie počúvaných skladieb (5. - 8.roč.).  
 
Inštrumentálne činnosti  

Vyjadrenie nálady a charakteru piesne, úryvku alebo skladby na detských hudobných  
nástrojoch (5. - 8. roč.).  
Vokálne činnosti  

Čistý, kultivovaný spev so zodpovedajúcim výrazom,  

Neustále zdokonaľovanie správnych speváckych návykov, viazanie tónov, predlžovanie výdychu v 
piesňach jednohlasných, dvojhlasných, piesňach s prvkami trojhlasu so zodpovedajúcim výrazom a 
zreteľom na hlasové dispozície a hlasovú hygienu. 



Uplatňovanie elementárnych taktovacích pohybov pri speve, rôznych hudobno-pohybových a 
vokálnych vyjadrení rytmu.  

Pri nácviku piesní sledovanie pohybu melódie v notovom zápise.  

Intonovanie v tonálnom durovom rade (c1 - c2) na solmizačné slabiky s využitím ďalších pomocných 
prostriedkov vokálnej intonácie,  

o spev slovenskej hymny.  
 
Hudobno-pohybové činnosti  

Pohybové stvárnenie rôznych rytmických hodnôt z nôt celých, polových, štvrťových,  
osminových, šestnástinových a príslušných pomlčiek, rôznych zmien rytmu, tempa, dynamiky  
(5.- 8. roč.)  
Taktovanie piesní a úryvkov zo skladieb v 2/4, 3/4 a 4/4 takte (od 5. roč.),  

Vyjadrenie rytmickej a výrazovej stránky piesní a skladieb určených na počúvanie hudobným  
pohybom (tanečnými krokmi, výrazovou hudobno-pohybovou kreáciou, hrou na tele), (5.- 8.  
roč.) 
Osvojenie si choreografie ľudového tanca (5. roč.)  

Sprevádzanie piesne alebo úryvkov zo skladieb taktovaním (5.- 8. roč.),  
 
Hudobno-dramatické činnosti  

Obsahom hudobno-dramatických činností na druhom stupni ZŠ je využitie všetkých činností, 
zručností a vedomostí na budovaní a predvedení dramatického príbehu. Zapojené sú aj ostatné 
esteticko-výchovné predmety – výtvarná výchova, literárna výchova - dramatizácia, etická, tanečná 
zložka pohybovej výchovy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UO Hudobná výchova 5. roč.  

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Prierezové 
témy 

IX. 

  

Čo by sme mali 
vedieť z minulých 
ročníkov 

Pochopenie 
komunikatívnej funkcie 
hudby. Špecifické 
postavenie HV v 
základnom školstve 
Piesne z nižších ročníkov 
podľa výberu žiakov 
podoby hudobnej 
skladby. Hudobné hry – 
hry s hudbou.  

Žiak ovláda 
text a melódiu 
štátnej hymny.  
Žiak sa 
svedomito 
snaží čisto a 
kultivovane 
spievať. 
Reaguje 
pohybom na 
hudbu, vie 
slovne 
i pohybom 
vystihnúť 
charakter, 
výraz a náladu 
piesne a 
znejúcej 
hudby. 
Naspamäť 
ovláda 
minimálne 5 
piesní 
z predošlých 
ročníkov. Je 
aktívny pri 
speve piesní  
a hudobno-
pohybových 
hrách. 
Vie pomenovať 
základné 
taktové 
označenie,  
úspešne sa 
orientuje 
v notovom 
zápise, ovláda 
hudobnú 
abecedu, zápis 
do notovej 
osnovy.  

OSR, MUV, 
RLK 

1. - Úvodná hodina 
   



2. - Zahrajme sa 
s hudbou 

3. - Piesne minulých 
rokov 

X. 

  

AKO SA NÁM 
PRIHOVÁRA HUDBA 

Postupné ozrejmovanie 
výrazových prostriedkov 
hudby a ich funkcie. 
Slovné i výtvarné 
parafrázovanie vlastného 
zážitku z hudby a jeho 
zdôvodnenie. Rozlíšiť 
pojmy rytmus a metrum. 
Naučiť žiakov realizovať a 
vytvárať inštrumentálne 
sprievody na detských 
hudobných nástrojoch.  
Učiť žiakov správne 
reagovať pohybom na 
znejúcu hudbu, 
rešpektovať metrum 
a rytmus Cez rytmické 
čítanie a spev na jednom 
tóne vysvetliť melódiu.  
Členitosť piesne na 
kratšie úseky. Obmeny 
melódie –variácie. Na 
hodine na detských 
hudobných nástrojoch  
zvýrazniť dôležité 
hudobné myšlienky 
reprodukovanej hudby 
a piesní. Žiakov viesť 
k pohybovej reakcii na 
znejúcu hudbu, 
vyjadreniu sily v súlade s 
charakterom piesne alebo 
skladby. Spoznať 
a postupne naučiť 
medzinárodné hudobné 
výrazy pre dynamiku, 
Spoznať a postupne 
naučiť medzinárodné 
hudobné pojmy pre 
tempo a agogiku. 
Utvrdzovať žiakovu 
orientáciu v znejúcej 
hudbe. Vysvetliť bohaté 
možnosti harmónie, 
sprievodu melodickej 

Žiak na 
znejúcich 
piesňach 
odkrýva 
vyjadrovacie 
prostriedky 
hudby. Chápe 
rozdiel medzi 
piesňou 
a inými 
hudobnými 
skladbami. Vie 
uplatňovať 
elementárne 
taktovacie 
pohyby pri 
speve. Učí sa 
hrať a 
vytlieskať 
rytmické 
motívy, tvorí 
jednoduché 
rytmické 
sprievody 
k piesňam. Vie 
hrať rytmické 
motívy, 
jednoduché 
inštrumentálne 
sprievody. Žiak 
ovláda 
choreografiu 
stoličkového 
rokenrolu 
podľa značiek 
v učebnici. Vie 
v notovom 
zápise vyhľadať 
hudobné 
myšlienky, 
identifikovať 
predvetie, 
závetie. Pozná 
a používa  
pojem motív, 

VMR, RLK, 
MUV 



línie. Žiak spoznáva cez 
aktívne počúvanie hudby 
malú piesňovú formu 
a rondo. Objavuje 
originalitu každého diela. 
Príležitostné piesne, spev 
vianočných kolied. 
Podstata pri kompozícii 
diela. Naučiť pojem 
gradácia . Rozbor 
výrazných hudobných 
myšlienok, napätie 
a uvoľnenie v hudbe.  

téma. Ovláda 
funkciu 
posuviek, 
predznamenan
ia, vie ich 
vysvetliť, 
správne 
zapísať do 
notového 
zápisu. Žiak vie 
vysvetliť 
dynamiku ako 
silu v hudbe, 
pozná základne 
dyn. úrovne 
a možnosti 
postupnej 
zmeny 
dynamiky.  Žiak 
slovne hodnotí 
výraz 
hudobných 
ukážok, 
správne 
používa pojmy 
tempo, 
kontrast, 
napätie, 
atmosféra 
hudby. Žiak 
pozná pojem 
harmónia 
a slovne 
hodnotí zmenu 
výrazu skladby 
pri rôznych 
variantoch 
sprievodu 
piesne. 
Sluchom dobre 
rozlišuje 
hudobné 
nástroje, 
identifikuje ich. 
Slovne 
parafrázuje 
farbu 
nástrojov, vie 
nájsť vhodné 
prívlastky. Žiak 
dokáže 
samostatne 



identifikovať 
formu ronda 
a MPF. Chápe 
ich podstatu 
a jedinečnosť. 
Správne 
používa pojmy 
totožnosť, 
kontrast 
a podobnosť. 
urobiť rozbor 
dvoch piesní, 
prakticky 
uplatňuje 
poznatky 
o hudobno-
výrazových 
prostriedkoch 
hudby. Podľa 
možností 
intonačne čisto 
zaspieva 
koledy 
z viacerých 
regiónov 
Slovenska 
Zapája sa do 
rozhovoru 
o zvykoch 
a tradíciách 
v regióne vo 
vianočnom 
období Ovláda 
princíp 
gradácie ako 
prvok výstavby 
hudobného 
diela. Žiak sa 
orientuje 
v pojmoch 
melódia, 
rytmus, 
dynamika, 
farba, tempo, 
jasne pojmy 
rozlišuje. Vie 
ich uplatniť pri 
rozbore 
hudobnej 
skladby  

4. - Hajaju, hajaju, 
Porezala palec 

   



5. - Rytmus a 
metrum                       
                       Za čo tí 
voly 

6. - Stoličkový rock and 
roll 

7. - Melódia                     
                                    
        Sedela na 
vŕšku, Borovka 

XI. 8. - Melódia                     
                                    
     Krásna, krásna 

9. - Dynamika                   
                                    
         Ide furman 
dolinou, Spi, 
dieťatko 

10. - Tempo 
a agogika                   
                               A 
Honnegger: PACIFIC 
231                              
     F. Chopin: 
Minútový valčík 

11. - Harmónia                  
                                     
Vyletela húska, A ja 
taká čárná  

XII. 12. - Inštrumentácia         
                                    
           N. R. 
Korsakov: 
Čmeliak                       
              A. Dvořák: 
Slovanské 
tance                           
M. Varga, M. Ravel 

13. - Podoby hudobnej 
skladby                       
    Malá piesňová 
forma, rondo 

14. - Vianočné piesne 
a koledy                     
          Keď som išla 
z kostola 



I. 15. - Skladateľské 
princípy                      
                 E. Hagerup  
Grieg: V sieni kráľa 
hôr 

  

PROSTREDNÍCTVOM 
HUDBY POZNÁVAME 
SVOJU HUDOBNÚ 
KULTÚRU I KULTÚRU 
INÝCH NÁRODOV 

Pochopenie vlastnej 
kultúry a zmyslu pre 
identitu – základ 
rešpektovania 
rozmanitosti kultúrneho 
vyjadrovania. L. van 
Beethoven: 9.symfónia – 
Óda na radosť. Vyjadrenie 
úcty pri znení štátnej 
hymny. Na hodine 
ozrejmiť pojem ľudová 
pieseň. Naučiť sa spievať 
piesne imitáciou. Piesne 
identifikovať ako 
pracovné a obradové, 
vojenské a regrútske. 
Tanečné piesne Výber 
ľudových piesní regiónu 
Liptov. Ľudové piesne 
v skladbách slovenských 
hudobných skladateľov, 
zakladateľov slovenskej 
modernej hudby. Malý 
prehľad slovenských hud. 
skladateľov 20. storočia. 
Informatívne rozlíšiť 
pojmy moderná 
a populárna hudba. Výber 
z populárnej slovenskej 
hudobnej produkcie.  
Spev populárnych piesní 
skupiny Elán. Rómska 
pieseň a hudba, jej 

Žiak 
pozná hymnick
é piesne, vie 
vysvetliť 
dôležitosť 
ľudových 
piesní ako 
súčasť nášho 
kultúrneho 
bohatstva. 
Pozná hymnu 
EÚ a jej autora. 
Podľa možností 
intonačne 
čisto, rytmicky 
presne a so 
zodpovedajúci
m výrazom 
zaspieva 
slovenskú 
štátnu hymnu 
Žiak 
charakterizuje 
ľudové piesne, 
ich vznik 
a spôsob 
šírenia. Ovláda 
funkciu hudby 
vzhľadom k 
životu človeka 
a spoločnosti 
V súlade 
s učivom 

MUV, OZO 



originalita a vysoká 
emocionalita. Česká 
národná hudba jej 
spoločné črty s hudbou 
slovenskou. Hymna 
Českej republiky. Dôležité 
diela českých hudobných 
skladateľov. Spev 
ľudových piesní v českom 
jazyku.  Česká kultová 
skupina Olympic. 
Skladateľské osobnosti 
vybraných národov. 
Typická pieseň 
a zaujímavá ukážka 
z tvorby preberaných 
národov.  

z literatúry 
ovláda delenie 
piesní podľa 
obsahu, vie 
parafrázovať 
ich text 
a vyhľadať 
vhodné 
prívlastky 
k hudobnej 
zložke. Žiak vie 
vyjadriť pocity 
a zážitok 
z počúvanej 
hudby. Žiak 
informatívne 
ovláda rozdiely 
medzi 
populárnou 
a vážnou 
hudbou, 
hudbou 
modernou 
a populárnou. 
Vie uviesť 
príklad na 
všetky 
kategórie.  Po 
viacnásobnom 
vypočutí žiak 
dokáže 
identifikovať 
min. 4 
hudobné 
skladby a ich 
autorov.  Žiak 
sa  prezentuje 
spevom 
populárnej 
piesne v 
skupine i sólo 
podľa 
vlastného 
výberu. Žiak 
chápe rómsku 
hudbu ako 
súčasť bohatej 
cigánskej 
etnickej 
kultúry.  Žiak 
dokáže aktívne 
vnímať hudbu. 



Hľadá 
v ukážkach 
motívy 
potvrdzujúce 
pôvod hudby. 
Pozná tvorbu 
významných 
českých 
skladateľov. 
Žiak dokáže 
intonačne čisto 
zaspievať 
českú ľudovú 
pieseň. Podľa 
vlastného 
výberu 
s doprovodom 
zaspieva 
populárnu 
pieseň. Pozná 
preberané 
piesne 
a hudobné 
diela okolitých 
národov 
a národností. 
Podľa 
charakteru 
a textu piesne 
dokáže poznať 
národ 
a priblížiť  jeho 
mentalitu. Po 
viacnásobnom 
vypočutí pozná 
min. 4 
hudobné 
skladby a ich 
autorov.   

16. - Hymna Európskej 
únie                             
  Hymna SR 

   

17. - Paleta ľudových 
piesní                          
      Bože môj, otče 
môj                           S
obotienka ide, 
Regrúti, regrúti 

II. 18. - Zatancujme si pri 
speve                           
Tancuj, tancuj...A tá 
polka 



19. - Hudobné obrazy 
Slovenska                  
           E. Suchoň, A. 
Moyzes J. Cikker  

20. - Slovenskí hudobní 
skladatelia                 
         I. Hrušovský, L. 
Burlas, M. Varga 

III. 21. - Slovenská 
populárna 
hudba                         
      M. Žbirka, 
M.  Gombitová         
                          P. 
Nagy, skupina Elán 

22. - Rómska 
hudba                         
                       Jój, 
mamo 

23. - Hudba českej 
republiky                   
                   B. 
Smetana, A. Dvořák, 
L. Janáček 

24. - Ľudové piesne 
Českej republiky 

IV. 25. - Piesne a hudba 
iných 
národov             Poľs
ko, Maďarsko, 
Rusko 

  

HUDBA SPOJENÁ S 
INÝMI DRUHMI 
UMENIA 

Vyvodenie základných 
pojmov opera, opereta, 
muzikál, melodráma, 
balet.  Fragmenty z 
ťažiskových diel svetovej 
hudobnej literatúry  
Opera –ťažiskové 

Žiak dokáže 
vnímať znejúcu 
hudbu 
v hudobno-
dramatických 
a hudobno-
tanečných 

  



hudobnodramatické 
dielo veľkého rozsahu. 
Jeho členenie a výstavba. 
Počúvanie arií 
a zborových čísel z opier 
Rusalka a Martin a slnko. 
Prostredníctvom 
fragmentov z diel 
operetných tvorcov 
vysvetliť hudobný žáner 
opereta. Vyvodiť jeho 
základné znaky. Poznať 
ho ako menej náročný. 
Spievať operetné árie. 
Nový hudobný žáner 19. 
storočia. Spojenie 
zábavného hudobného 
divadla s tancom.  
Hudobné ukážky z diel 
Mary Poppins a Oliver. 
Charakterizovať balet, 
vysvetliť jedinečnosť a 
náročnosť umeleckého 
tanca. Zvýrazniť vysoké 
výrazové možnosti 
baletu. Poznať závažné 
diela P.I. Čajkovského. 
Luskáčik, Labutie jazero, 
Spiaca krásavica. Voľné 
dotvorenie hry so 
spevom a vyvodenie 
charakteristiky rôznych 
hudobno-dramatických 
diel  Pochopiť, že hudbou 
sa dá vyjadriť čokoľvek – 
príbeh, pocity, farby a i. 
Noty a zápis melódie, 
stupnice a tóny, rytmické 
hodnoty. Pojem 
stupnica.  Piesne späté 
s prírodou Hodnotenie 
a klasifikácia. Piesne 
podľa obľúbenosti 
a výberu detí. 
Zhodnotenie práce 
žiakov na hodinách HV.  

dielach. Vie 
vysvetliť funkciu 
a  opodstatnen
osť 
v divadelných 
predstaveniach. 
Zreteľne 
verbalizuje 
svoje pocity a 
zážitky 
z počúvanej 
hudby. Žiak vie 
vysvetliť pojmy: 
opera, ária, 
zbor, dirigent, 
dejstvo, scéna, 
kulisy, kostýmy, 
rekvizity 
Sluchom 
rozlišuje árie 
jednotlivých 
postáv, áriu 
a zborovú 
scénu. Dokáže 
prerozprávať 
obsah opery. 
Žiak vie 
vysvetliť pojem 
opereta. 
Aktívne sa 
zapája do 
rozhovoru 
o odlišnostiach 
a spoločných 
znakoch opery 
a operety.  
Dokáže 
identifikovať 
ukážky 
z ťažiskových 
operetných diel. 
Slovne 
vyjadruje pocity 
z počúvanej 
hudby. Pozná 
a rozumie 
pojmu opera, 
opereta, 
muzikál, 
melodráma, 
dokáže ich 
porovnať, 



vyhľadať 
spoločné 
a odlišné prvky.  
Žiak si uvedomí 
originalitu 
umeleckého 
tanca.  Vie 
vysvetliť balet 
ako príbeh bez 
slov postavený 
na výraze 
pohybu. Dokáže 
identifikovať 
ukážky 
z baletnej 
tvorby. Žiak 
integruje 
vokálne, 
pohybové, 
inštrumentálne 
a dramatické 
činnosti spojené 
v dramatickom 
príbehu. Vytvorí 
výtvarné návrhy 
kulís, kostýmov 
a scén 
k vybranému 
príbehu.  Žiak sa 
orientuje 
v notovom 
zápise. Dokáže 
zapísať 
jednoduchú 
melódiu, 
rozlišuje 
základné takty, 
vie zapísať 
a zaintonovať 
stupnicu.   

26. - Rozmanitosť 
kultúrneho 
vyjadrovania 

   

27. - Rozprávková 
opera                          
                  A. Dvořák, 
T. Frešo 

V. 28. - Opereta                     
                                    
      G. Dusík, J. 
Offenbach, J. Straus 



29. - Muzikál                      
                                     
Bratia Shermanovci, 
L.Bartr 

30. - Balet                           
                                    
       P. I. Čajkovský  

VI. 31. - Projekt                       
                             Zah
rajme si 
divadlo                       
        Trojruža 

32. - Rýchlokurz  
hudobnej náuky 

33. - Zaspievajme si 

 

  



UO Hudobná výchova 6. roč.  

 

Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok 

Obsahový 
štandard 

Výkonový 
štandard 

Prierezové 
témy 

IX. 

  

HUDBA MINULOSTI A 
SÚČASNOSŤ  

Hymna SR 
Pochopenie 
komunikatívnej 
funkcie hudby, 
rôznych podôb 
hudobného 
vyjadrenia. Podoby 
hudobnej skladby. 
Komunikatívna 
funkcia hudby, 
správanie sa na 
hudobných a 
slávnostných 
podujatiach. 
Spievame piesne 
z nižších ročníkov 
podľa výberu 
žiakov Človek a 
svet prírody. 
Primitívne 
elementárne 
hudobné prejavy 
človeka. Starovek: 
Egypt, Grécko, Rím 
a ich kultúra. Ora 
et labora Hudobné 
prejavy „ 
temného“ 
stredoveku. 
Gregoriánsky 
chorál. Kresťanská 
hudobná kultúra, 
svetská hudba, 
historická pieseň 
Hudba trubadúrov. 
Cogito ergo sum.  
Hudba na hradoch 
a zámkoch.  
Vokálna 
a inštrumentálna 
hudba, móda, 
tanec, zvyky, 
architektúra, 
výtvarné a 
literárne umenie 
Zmeny v myslení  - 

Ovládať text 
a melódiu štátnej 
hymny. Žiak 
dokáže  čisto, 
kultivovane spievať 
so zreteľom na 
hlasové dispozície 
a hlasovú hygienu.  
Aktívne si opakuje 
pojmy a zručnosti 
z 5. ročníka. Žiak sa 
zapája do spevu 
piesní z predošlého 
roka. Žiak chápe 
vývoj európskej 
hudby v kontexte 
historického 
vývoja. Spoznáva 
umelecké hodnoty 
minulých kultúr.  
Žiak spája nové 
poznatky s 
poznatkami z iných 
vyučovacích 
predmetov. Presne 
pozná najstaršiu 
zachovanú 
hudobnú skladbu. 
Žiak prijíma, 
analyzuje, hodnotí, 
porovnáva 
hudobné diela a 
hudobné prejavy. 
Orientuje sa vo 
vývoji európskej 
hudby 
v historickom 
kontexte. Dokáže 
exaktne 
identifikovať 
hudobné ukážky 
GCh Rozlišuje 
duchovnú 
liturgickú hudbu 
a anonymnú 
duchovnú pieseň. 

MUV, OSR, OZO 



v centre pozornosti 
je človek, vzdelanie 
a všetko ľudské. 
Orlando di Lasso 
Bratia Gabrielovci 
Hospodine, 
pomyluj ny. Svatý 
Václave Pieseň 
o zámku 
muránském 
Skupina Musa 
ludens Dobový 
kontrast. 
Majestátnosť,  po
mpéznosť 
a ozdobnosť 
hudobného slohu 
v rozpore s realitou 
bežného života. 
Kompozičné 
princípy baroka. 
Pojmy polyfónia, 
kontrapunkt, fúga. 
Vrcholní 
predstavitelia 
baroka a ich 
tvorba.  A.Vivaldi: 
Štyri ročné 
obdobia  Forma 
concerto grosso. 
Osobnosti J. S. 
Bach a , G. F. 
Händel Závažné 
hudobné diela 
oboch 
predstaviteľov. 
Ukážky súčasných 
úprav diel J. S. 
Bacha a G.F. 
Händla. 
Predstavitelia 
slovenského 
hudobného 
baroka. Juraj 
Zrunek: Vianočná 
omša F dur Pestrý 
zborník z Levoče. 
Ukážky diel 
a hudobných 
pamiatok.  Hodina 
opakovania 
a upevňovania 

Žiak ovláda nové 
obdobie – 
renesanciu. Žiak 
pozná 
predstaviteľov 
renesančnej 
literatúry 
a výtvarného 
umenia, ich 
niektoré diela. 
Úspešne rozlišuje 
duchovnú 
a svetskú hudbu. 
Žiak ovláda pojmy 
omša, madrigál 
hudobné formy 
renesancie. Pozná 
pojem duchovná 
a historická pieseň,  
spev a capella, 
polyfónia, 
polychória a ďalšie. 
Žiak vie uviesť 
príklady na 
duchovnú 
a historickú pieseň 
z územia 
Slovenska. Aktívne 
vníma ukážky 
dobovej hudby 
v podaní 
hudobného telesa. 
Žiak pozná ďalšie 
štýlové obdobie. 
Dokáže súhrne 
vyjadriť znaky 
barokového 
umenia. Vie 
vysvetliť kontrast 
životnej reality 
a veľkoleposti 
umeleckých diel. 
Ovláda dôležité 
pojmy barokovej 
hudby. Žiak sa 
orientuje v 
znejúcej hudbe. 
Vie vysvetliť 
základné barokové 
formy oratórium, 
kantáta, opera, 
concerto grosso, 



vedomostí. Ako 
v klasicizme. 
Podoby hudobnej 
skladby, 
komunikatívna 
funkcia hudby 
Voľné dotvorenie 
hry so spevom 
Základné pojmy 
a poznatky 
obdobia 
klasicizmu. Celkové 
spoločenské 
podmienky.  
Ušľachtilá 
jednoduchosť 
a krása. J. Haydn: 
Andante zo 
Symfónie G dur S 
úderom na tympan 
- prekvapenie. 
Variovanie 
hudobnej 
myšlienky 
Sonátová forma 
v tvorbe W.A. 
Mozart  Osobnosť 
hudobného génia, 
jeho rozsiahla 
a pestrá tvorba L. 
v. Beethoven: 9. 
symfónia d mol, 
Óda na radosť – 
Hymna EÚ  Ukážky 
z klavírnych sonát 
a koncertov 
Predstavitelia 
klasicizmu na 
území Slovenska 
Hodina zhrnutia a 
upevňovania 
vedomostí. 
Počúvanie ukážok 
hudobných diel. 
Pojmy, poznatky, 
hudobné diela, 
predstavitelia 
jednotlivých 
hudobných období.  

fúga. Sluchom 
uvedomelo vníma 
a vie vyhľadať 
podstatné znaky 
štýlového obdobia 
v ukážkach. Pozná 
závažné hudobne 
diela predstaviteľa 
baroka. Žiak 
pohybom reaguje 
na znejúcu hudbu. 
Výtvarne 
zachytáva dojmy 
z počutej skladby. 
Samostatne hľadá 
prívlastky hudby 
inštrumentálnej 
a vok.-inštr., 
duchovnej 
a svetskej. 
Úspešne vie urobiť 
rozbor časti 
vybraných 
skladieb. Na 
základe dobového  
použitia 
výrazových 
prostriedkov chápe 
funkciu barokovej 
hudby. Žiak 
pracuje 
s hudobnou 
myšlienkou. Pozná 
pojmy predvetie, 
závetie, kontrast, 
podobnosť 
a totožnosť 
v hudbe. Slovne 
vystihuje všetky 
zmeny.  Pohybom 
reaguje na 
myšlienku 
a hudobný 
sprievod. Žiak sa 
oboznámi 
s pojmom 
klasicizmus. Cez 
znejúcu hudbu 
formuluje základné 
charakteristiky 
tvorby. Žiak cez 
dielo J.Haydna 



spozná princíp 
variácii. Vie 
vysvetliť túto 
kompozičnú 
techniku. Dokáže 
realizovať 
pohybovú variáciu. 
Žiak pozná 
Mozarta ako 
zázračné dieťa, 
pozná jeho životné 
osudy. Cez dielo 
Malá nočná hudba 
vie rozobrať 
sonátovú formu. 
Pozná na základe 
počúvania hudby 
minimálne 6 
hudobných diel 
a ich skladateľov 
rôznych štýlových 
období. Žiak 
dokáže 
interpretovať 
získané poznatky a 
vedomosti v 
procese 
komunikácie so 
znejúcou hudbou v 
rôznych slohov. 
Žiak pozná 
predstaviteľov 
slovenskej hudby 
v kontexte 
historických 
následností. 
Úspešne realizuje 
kompozíciu 
skladby s využitím 
elementárnych 
rytmických, 
melodických, 
dynamických 
a tempových 
motívov. Žiak na 
hodine aktívne 
reaguje na otázky 
o klasicizme. 
Počúva doplnkové 
hudobné diela.  
Slovne hodnotí 



svoj poslucháčsky 
zážitok.  

  1. - Úvodná hodina 

   

  2. - Čo by sme mali vedieť 
z minulých ročníkov 

X. 3. - Zahrajme sa s hudbou 

  4. - Od praveku po staroveké 
vyspelé kultúry  

  5. - Letmý pohľad na stredovek  

  6. - Hudobná renesancia 

XI. 7. - Z temnoty na výslnie 

  8. - Renesancia na Slovensku 

  9. - Hudobný barok 

  10. - Skladateľské osobnosti 
baroka             Ryšavý kňaz 

XII. 11. - Velikáni baroka 

  12. - Hudba na Slovensku v období 
baroka 

  13. - Čo by sme mali vedieť 
o baroku 

I. 14. - Zahrajme sa na skladateľov  

  15. - Hudba v klasicizme 

  16. - Jozef 
Haydn                                             
   „Papá“ 

II. 17. - Zázračné 
dieťa                                               
   W.A. Mozart 

  18. - Osudový 
symfonik                                       
    L.v. Beethoven 

  19. - Slovenská hudba v klasicizme 



III. 20. - Čo by sme mali vedieť o 
klasicizme 



  21. - Najznámejšie ukážky 
klasicizmu 

  

  

PROSTREDNÍCTVOM HUDBY 
POZNÁVAME KULTÚRU 
RÔZNYCH NÁRODOV  

Rozmanitosť 
kultúrneho 
vyjadrovania 
Piesne ľudové: 
Láska, bože, láska... 
Keď ja budem 
mašírovať Ľudové 
a umelé piesne 
Čechov. Hľadanie 
spoločných čŕt 
slovenskej a českej 
hudby. Porovnanie. 
Typická pieseň a 
hudobná skladba 
vybraného národa. 
Výber z diela 
J.Straussa, pieseň  
O, du lieber 
Augustin Typická 
pieseň a hudobná 
skladba vybraných 
národov Pieseň 
Kaťuša a Svätá 
vojna. Výber z 
tvorby P.I. 

Žiak čisto, 
kultivovane spieva 
so zreteľom na 
hlasové dispozície 
a hlasovú hygienu. 
Chápe ľudovú 
pieseň ako prejav 
tvorivosti 
a duchovného 
dedičstva národa, 
kde sa odráža život 
človeka. Žiak vie 
posúdiť a porovnať 
slovenskú a českú 
hudbu 
s prihliadnutím na 
spoločný historický 
vývoj. Žiak dokáže 
posúdiť funkciu 
hudby vzhľadom k 
životu človeka 
a spoločnosti  
Uvedomuje si 
jedinečnosť 
hudobného 

RLK, OSR 



Čajkovského 
Typická pieseň 
a hudobné diela 
vybraného národa. 
Osobnosť Händla, 
Beethovena, 
Wagnera, 
Schumanna. Pieseň 
Mlyny Typická 
pieseň a hudobná 
skladba vybraných 
národov Taliansko, 
Francúzsko Typická  
pieseň Brazílie. 
Tango – národný 
tanec. Indiánska 
uspávanka -Tak 
usínaj. Voľné 
dotvorenie príbehu 
o Harlekýnovi. 
Prezentácia 
žiackych projektov. 
Hodina opakovania 
získaných 
poznatkov.  
Koncoročné 
hodnotenie práce 
žiakov. Piesne 
podľa obľúbenosti 
a výberu detí – 
vystúpenia žiakov  

prejavu národa. 
Vie zaspievať 
pieseň viacerých 
európskych štátov, 
pozná ich 
hudobných 
skladateľov 
a výrazné hudobné 
diela.  Žiak vie 
oceniť silu umenia 
ako prostriedok 
skvalitnenia a 
skultúrnenia 
svojho života. 
Reaguje na 
hudobné diela 
slovne, pohybom, 
vytvára rytmické 
sprievody 
k piesňam.  Slovne 
špecifikuje pieseň 
cez prívlastky. Vie 
urobiť rozbor 
vyjadrovacích 
prostriedkov 
v piesňach iných 
európskych 
národov. Žiak 
pozná tango ako 
tanec so silným 
nábojom. Vie 
napodobniť 
základný krok. Žiak 
vytvorí vlastný 
projekt. Žiak 
v triede pred 
spolužiakmi 
predstaví svoj 
projekt. Orientovať 
sa v učive 
hudobnej výchovy 
6. ročníka 
Emotívna stránka 
piesní a hudby  

  22. - Slovensko - slovenská ľudová 
pieseň 

   
IV. 23. - Česko – česká ľudová pieseň 

  24. - Slovenská a česká národná 
hudba 

  25. - Piesne a hudba Rakúska 

V. 26. - Piesne a hudba Ruska 



  27. - Piesne a hudba Nemecka 

  28. - Piesne a hudba Talianska 

  29. - Na opačnej strane zemegule - 
Brazília 

VI. 30. - Zahrajme si divadlo 

  31. - Zahrajme si divadlo 

  32. - Zhrnutie učiva 6. ročníka 

. 33. - Zaspievajme si... rozlúčime sa 
piesňou 

 

 

 

  



UO Hudobná výchova 7. roč .  

Mesiac 
Hodin

a Tematický celok 
Obsahový 
štandard 

Výkonový 
štandard 

Prierezové 
témy 

IX.   Opakovanie Hymna SR Hodina 
aktivizovania 
vedomostí, 
zručností 
a poznatkov 
z predošlých 
ročníkov  

Žiak ovláda text 
a melódiu štátnej 
hymny Žiak sa na 
hodine aktivizuje, 
spieva čisto 
a kultivovane 
piesne z predošlých 
ročníkov. Zapája sa 
do oživenia 
poznatkov.  

OSR, MUK 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Čoby sme mali 
vedieť z minulých 
ročníkov 

  

  

HUDOBNÉ 
PRECHÁDZKY 
STOROČIAMI I 

Prostredníctvom 
hudobných 
návratov oživovať 
u percipienta 
vedomosti 
a zročnosti z nižších 
ročníkov. Opakovať 
piesne spevom. 
Aktívne  počúvať 
diela jednotlivých 
hudobných období. 
Hudba v Egypte, 
Grécku a Ríme. 
Ideál kalokagatia. 
Krátke ukážky 
duchovnej 
a svetskej hudby. 
Aktivizovať 
poznatky o GCh. 
Stredoveké 
rytierske piesne. 
C.Orff: Carmina 
Burana Hudobné 
pamiatky z nášho 
domáceho 
prostredia. 
Duchovná 
a historická pieseň.                             
Postava igrica.                      
J. Hatrík: Schola 
ridicula (Žartovná 
škola)                   T 
Salva: Slovenský 
Otče náš 
Porovnanie hudby 
baroka  
a súčasnosti: 
Hudba znejúca 

Žiak pod vedením 
aktivizuje svoje 
vedomosti 
a kompetencie. 
Žiak získava 
poznatky a 
vedomosti v 
procese 
komunikácie s 
hudbou v rôznych 
slohových 
obdobiach Žiak 
dokáže čisto, 
kultivovane 
spievať. Opakuje 
fakty o hudbe 
pravekého človeka. 
Pohybom 
napodobňuje jeho 
tanečné prejavy. 
Žiak dokáže 
vysvetliť 
postavenie hudby v 
starovekých 
kultúrach. Pozná 
Seikilovu pieseň 
a farbu dobových 
hud. nástrojov. 
Charakterizovať 
stredovekú hudbu, 
gregoriánsky 
chorál. Žiak sa 
dobre orientuje v 
znejúcej hudbe, vie 
jednoznačne 
rozlíšiť duchovnú 
hudbu od svetskej.  
Ovláda pojem 

OZO, RLK 

  3. - Počiatky hudby 

X. 4. - Najstaršie vyspelé 
kultúry 

  5. - Hudba  stredovek
u a renesancie 

  6. - Renesancia na 
Slovensku 

  7. - Baroková nádhera 

XI. 8. - Velikáni barokovej 
hudby 



v chrámoch. J. S. 
Bach: Toccata a 
fúga  d mol, 
Menuet  E. Suchoň: 
Symfonická 
fantázia na tému B-
A-C-H Tvorba 
Vivaldiho,  Händla, 
Bacha. Ukážka 
vokálnej, 
inštrumentálnej 
a vokálno-
inštrumentálnej 
tvorby. Hudba 
v chrámoch 
a zámkoch.  

a capella. Vie 
zahrať jednoduchý 
rytmický sprievod 
k tanečnej hudbe. 
Žiak vie vysvetliť 
pojem duchovná 
pieseň.  Spieva 
historickú pieseň 
s jednoduchým 
sprievodom. 
Vytvorí jednoduchý 
rytmický motív na 
podporu znejúcej 
hudby. Žiak 
aktivizuje svoje 
vedomosti 
o barokovej hudbe. 
Dokáže rozlíšiť 
vokálne, a vok.-
inštrumentálne 
diela.  Rozlišuje 
základné barokové 
formy. Pozná 
dobový vkus.  

  

  

PESTRÁ PALETA 
POPULÁRNEJ 
HUDBY I 

Piesne slovenských 
súčasných autorov. 
V kontexte 
s učivom 
z literatúry spievať 
piesne uvedené v 
učebnici. Peteraj: 
Bosá láska, mince 
na dne fontán, 
Zeman: Umenie žiť, 
Urban: Voda čo ma 
drží nad vodou. 
Ďalšie piesne 
slovenských tvo. 
Smatanová, 
skupina No Name  

Žiaci aktívne 
a uvedomelo 
spievajú vybrané 
piesne. Slovne 
dokážu hodnotiť 
charakter piesní. 
Vytvárajú 
jednoduchý 
rytmický sprievod. 
Pohybovo podstatu 
stvárňuje. Žiaci 
ovládajú texty 
dvoch piesní 
naspamäť. 
V skupinách 
vypracujú farebné 
návrhy  k hudobnej 
zložke piesní.  

RLK 

  9. - Spievame piesne z 
domova 

  10. - Spievame piesne z 
domova 

  

  

HUDOBNÉ 
PRECHÁDZKY 
STOROČIAMI II 

Porovnanie hudby  
klasicizmu 
a súčasnosti: J. 
Haydn: Parížska 
symfónia (Medveď) 
S. Prokofiev: 
Klasická symfónia 
Cez hudbu priblížiť 

Žiak vie prijímať, 
analyzovať, 
hodnotiť, 
porovnávať 
hudobné diela a 
hudobné prejavy a 
prepájať získané 
poznatky s 

MUK,VMR 

  11. - V jednoduchosti je 
krása 

  12. - Osudy klasicistov 

XII. 13. - Tanec a hudba 

  14. - Dobové tance 



  15. - Umelecký  
a štylizovaný tanec  

životné osudy 
predstaviteľov  
klasicizmu 
Mozarta, Haydna 
a Beethovena. 
Mozart:  Malá 
nočná hudba L. v. 
Beethoven: Óda na 
radosť Tanec ako 
jeden z najstarších 
prejavov človeka. 
Rituálna, magická 
a zábavná funkcia 
tanca Od zábavnej 
funkcie tanca 
k tancom na 
počúvanie. 
Estetická dimenzia 
v tancoch. 
Pozdvihnutie 
tancov na 
umeleckú úroveň. 
Tance bez pohybu 
– estetický rozmer 
tancov. Ruský 
balet. Prehľad 
vývoja hudobných 
nástrojov 
v kontexte 
európskeho 
hudobného vývoja. 
Zvukové ukážky 
dobových 
i súčasných 
hudobných 
nástrojov.  

poznatkami z iných 
vyučovacích 
predmetov. Žiak 
pozná život 
hlavných osobností 
hudobného 
klasicizmu. Aktívne 
vníma tvorbu 
predstaviteľov, vie 
vyjadriť slovne 
zážitok zo znejúcej 
hudby. Žiak vie 
vysvetliť zmeny 
funkčnosti tanca 
v kontexte 
hudobného vývoja.  
Pozná mená 
dobových tancov. 
Pohybom stvárňuje 
dobové tance. Žiak 
ovláda dôvody 
zmien vo vnímaní 
a funkčnosti 
tancov. Dokáže 
zatancovať 
základné kroky 
niektorých 
dobových tancov. 
Žiak rozlišuje pri 
počúvaní rôzne 
kategórie tancov. 
Sleduje 
prostredníctvom 
médií tanečné 
predstavenie. Žiak 
dokáže uviesť 
príklady na 
nástroje rôznych 
skupín, dokáže 
identifikovať 
niektoré nástroje.  

  16. - Hudobné nástroje 
rôznych dôb 

I. 17. - Najznámejšie 
hudobné nástroje 
v obrazoch 

  

  

PESTRÁ PALETA 
POPULÁRNEJ 
HUDBY II 

Rozmanitosť 
kultúrneho 
vyjadrovania 
Nadobudnúť 
schopnosť 
otvorene prijímať, 
hodnotiť a vážiť si 
hudobné diela a 
hudobné prejavy 
vlastného národa, 

Žiak prijíma, 
analyzuje, hodnotí, 
porovnáva 
hudobné diela a 
hudobné prejavy a 
prepája získané 
poznatky s 
poznatkami iných 
vyučovacích  
predmetov Žiak sa 

  

  18. - Džez 

  19. - Šansón 

  20. - Folk 

II. 21. - Opereta 

  22. - Osvobozené 
divadlo, Divadlo 
Semafor 



  23. - Muzikál iných národov a 
etník. Od New 
Orleansu  po 
bratislavské 
džezové dni Korene 
džezu, spirituál, 
blues L. Armstrong, 
E. Fitzgeraldová - J. 
Ježek: Bugattistep 
E. Piaf, G. Bécaud, 
Ch. Aznavour 
A.      Dylan, V. 
Vysockij E. a P. 
Ulrychovci, J. 
Nohavica,  K. Kryl P. 
Hammel, /. Nagy, 
skupina Lojzo J. 
Offenbach: Orfeus 
v podsvetí J. 
Strauss: Cigánsky 
barón G. Dusík: 
Rodný môj kraj 
Osvobozené 
divadlo, J. Ježek,  
J.Suchý,J. Šlitr,  M. 
Lasica, J. Satinský 
Piesne podľa 
výberu učiteľa  
a žiakov L. 
Bernstein: West 
Side Story, My fair 
Lady, Neberte nám 
princeznú, Na skle 
maľované B.Dylan, 
S Wonder, Ch. 
Berry, E. Presley 
Beatles, Rolling 
Stones Piesne 
podľa výberu 
učiteľa a žiakov P. 
Hammel, sk. Prúdy, 
M. Gombitová. M. 
Žbirka Piesne 
skupiny Elán  

oboznamuje 
s džezovými hud. 
dielami. Dokáže 
vysvetliť džez ako 
hudbu so silným 
emocionálnym 
nábojom. Vie 
sprevádzať, 
vytvoriť hudobný 
sprievod k piesňam 
na rytmických a 
melodických 
nástrojoch 
Orffovho 
inštrumentára Žiak 
definuje šansón, 
pozná osobnosti 
šansónu. Vie žáner 
identifikovať. Žiak 
vie oceniť silu 
umenia ako 
prostriedok 
skvalitnenia a 
skultúrnenia svojho 
života. Vie 
zaintonovať 
melódiu folkovej 
piesne. Žiak vie 
posúdiť a porovnať 
slovenskú a českú 
hudbu 
s prihliadnutím na 
spoločný historický 
vývoj Pozná funkciu 
hudby vzhľadom k 
životu človeka 
a spoločnosti. Žiak 
pozná tvorbu 
divadiel malých 
foriem. Uvedomuje 
si filozofiu 
odľahčeného 
rozprávania 
o vážnych veciach.  
Žiak pozná hudbu 
muzikálov. Pozná 
a vie zaspievať 
niekoľko piesní 
z muzikálu Neberte 
nám princeznú. 
Rozvíjanie 
postrehu, 

III. 24. - Rock and roll 

  25. - Hudba mladých 



pozornosti 
a rytmického 
cítenia žiakov. Žiak 
v rámci svojich 
rytmických 
a pohybových 
daností ovláda 
stoličkový rokenrol. 
Žiak sa aktívne 
zapája do 
vokálnych činností 
na hodina.  

  
  

HUDBA NA 
POMEDZÍ  

Vnímať a 
rozoznávať 
umelecké hodnoty 
rôznych kultúr. 
Rozvíjať vlastnú 
hudobnosť v 
skupinových 
hudobných 
činnostiach 
a aktivitách Bach, 
Korsakov – M. 
Varga Musorgskij – 
Enima Ukážky z 
filmu Titanik,   7 
statočných,  
Vinetou ... Pokoj 
v duši .... Výber 

Žiak spoznáva 
funkciu hudby 
vzhľadom k životu 
človeka 
a spoločnosti. Žiak 
spoznáva funkciu 
hudby vo filmoch.  
Vie ju vysvetliť ako 
emocionalizačný 
a dramatizujúci 
element.  Vie mená 
svetoznámych 
tvorcov filmovej 
hudby. Žiak 
v skupinke alebo 
samostatne 
pripraví krátky 

MUK OZO 

  26. - Prieniky rôznych 
druhov a žánrov 
hudby 

  27. - Hudba k filmom 

IV. 28. - Vážna verzus 
populárna hudba 

  29. - Projekt „Hudba 
a ja“ 

  30. - Prezentácia 
projektu 

  31. - Hodina 
koncoročného 
hodnotenia práce 
žiakov 

V. 32. - Piesne okolo nás  



  33. - Rozlúčime sa 
piesňou 

učiteľa a žiakov. 
Porovnanie 
výrazových 
prostriedkov, 
textov, 
senzibilizácie, 
vplyvu na rôzne 
generácie  ľudí, 
uplatnenie 
Zamyslenie sa nad 
vlastným vnímaním 
hudby a vplyvom 
hudby na moju 
osobnosť Rozvoj 
vlastnej hudobnosti 
v skupinových 
hudobných 
činnostiach a 
aktivitách, pri 
prezentácii  
hudobno-
dramatického 
príbehu. 
Vyhodnotiť celkovú 
prácu žiakov na 
hodine.  Uzavrieť 
známkovanie. 
Piesne podľa 
obľúbenosti 
a výberu detí – 
vystúpenia žiakov. 
Hudobné hádanky  

hudobno- 
dramatického 
program. Aktívne 
využíva 
nadobudnuté 
zručnosti a 
vedomosti a 
realizuje svoje 
hudobné prejavy 
(vokálne, 
inštrumentálne, 
pohybové) Žiak 
vlastný projekt 
prezentuje v triede. 
Orientovať sa 
v učive hudobnej 
výchovy 5. – 7. 
ročníka  

 

 

UO Hudobná výchova 8. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Prechádzky 
storočiami 

-   spievať 
intonačne čisto, 
-   tvorivo pracovať 
s hlasom, -   spievať 
intonačne čisto, 
-   aktívne počúvať 
hudbu, 
-   identifikovať 
niektoré významné 
diela alebo úryvky z 
nich, určiť ich 
názov, meno 
autora, -   aktívne 

Oboznámenie 
žiakov s kritériami 
hodnotenia a 
klasifikácie Znaky 
štýlového obdobia  
J. S. Bach: Toccata 
a fuga d mol A. 
Vivaldi: Štyri ročné 
obdobia Keď 
mesiačik svietil 
Znaky štýlového 
obdobia  W. A. 
Mozart, L. van 

MUV MUV, ENV 
MUV, OSR MUV  

  1. - Opakovanie učiva 
a piesní zo 7. 
ročníka 

  2.-3 - Hudba baroka 

X. 4.-5 - Hudba klasicizmu 

  6.-7 - Hudba 
romantizmu 



počúvať hudbu, 
-   rozoznať podľa 
zvuku, vzhľadu i 
názvu bežné 
nástrojové 
zoskupenia, 
-   identifikovať 
niektoré významné 
diela alebo úryvky z 
nich, určiť ich 
názov, meno 
autora, -   aktívne 
počúvať hudbu, 
-   z počutej skladby 
odvodiť a slovne 
vyjadriť hudobné 
špecifiká 
konkrétneho 
štýlového obdobia, 
-   identifikovať 
niektoré významné 
diela alebo úryvky z 
nich, určiť ich 
názov, meno 
autora,  

Beethoven, J. 
Haydn Sláčikové 
kvarteto  Znaky 
štýlového obdobia  
F. Schubert, F. 
Chopin, G. Verdi, P. 
I. Čajkovskij 
Klavírne kvinteto  

XI. 
  

Slovenská a česká 
hudba 

-   aktívne počúvať 
hudbu, 
-   identifikovať 
niektoré významné 
diela alebo úryvky z 
nich, určiť ich 
názov, meno 
autora, -   sledovať 
plynutie znejúcej 
hudby v notovom 
zázname,   

A. Dvořák, B. 
Smetana M. 
Schneider-Trnavský 
Partitúra pre 
orchester  

MUV, ENV  

  8.-9 - Romantizmus 

XII. 10.-11 - Českí a slovenskí 
skladatelia 

    Hudba 20.storočia -   aktívne počúvať 
hudbu, -   spievať 
intonačne čisto,  
-   aktívne počúvať 
hudbu, -   rozoznať 
podľa farby ľudské 
hlasy, -   aktívne 
počúvať hudbu, 
-   rozoznať podľa 
farby zvuku, 
vzhľadu i názvu 
klasické hudobné 
nástroje,   

L. Anderson: 
Typewriter, J. Cage: 
Ocean of sounds, 
A. Schӧnberg, K. 
Stockhausen, A. 
Copland, Collegium 
Musicum E. 
Suchoň: Aká si mi 
krásna Zborové 
skladby, soprán, 
alt, tenor, bas, 
ženský, mužský 
a miešaný zbor J. 
Cikker: Tatranské 
potoky, A. Moyzes: 
Džezová sonáta pre 

MUV ENV ENV   

  12.-13 - Hudba 20. 
storočia 

I. 14.-15 - Rôzne námety v 
hudbe 

II. 16.-17 - Slovenská hudba 
20. storočia 

  18.-19 - Moderná 
slovenská hudba 



dva klavíre, J. 
Hatrík, M. Bázlik   

III. 
  

Vážna a ľudová 
hudba 

-   správne používať 
elementárne 
hudobné nástroje, 
-   hrať na jednom 
klasickom 
štandardizovanom 
hudobnom nástroji, 
-   tvorivo pracovať 
s hudobnými 
nástrojmi, 
-   rozoznať podľa 
farby zvuku, 
vzhľadu i názvu 
klasické hudobné 
nástroje,  -   aktívne 
počúvať hudbu, 
-   rozoznať podľa 
zvuku, vzhľadu i 
názvu bežné 
nástrojové 
zoskupenia 
v klasickej hudbe, 
-   rozoznať podľa 
farby zvuku, 
vzhľadu i názvu 
klasické hudobné 
nástroje, 
-   vymenovať 
niektorých 
významných 
umelcov a 
hudobné telesá 
slovenskej a 
svetovej hudobnej 
kultúry, -   správne 
používať 
elementárne 
hudobné nástroje, 
-   rozoznať podľa 
zvuku, vzhľadu i 
názvu bežné 
nástrojové 
zoskupenia 
v ľudovej hudbe, 
-   vymenovať 
koncertné sály, 
výstavné a 
muzeálne priestory 
venované hudbe vo 
svojom regióne,  

Nástroje bežne 
používané 
v stredoeurópskej 
kultúre Nástrojové 
zoskupenia 
v klasickej hudbe 
Cimbalovka, 
dychovka, rôzne 
nástrojové 
zoskupenia 
Vianočné zvyky a 
tradície Hudobné 
hádanky, 
vypracovanie 
projektov  

MUV, ENV MUV 
MUV VMR, OSR 
MUV, OSR    20.-21 - Hudobné nástroje 

  22.-23 - Komorný a 
symfonický 
orchester 

IV. 24.-25 - Zoskupenia v 
ľudovej hudbe 

V. 26.-27 - Vianočné koledy a 
piesne 

  28. - Opakovanie a 
zhrnutie 
tematického celku 



-    spievať 
intonačne čisto, 
-   správne používať 
elementárne 
hudobné nástroje, 
-   zahrať na 
nástroji tóny, 
motívy podľa 
notového záznamu,  
-   prezentovať 
výsledky svojej 
práce ako sólový 
hráč, alebo v 
rôznych 
inštrumentálnych 
zoskupeniach,  
-   rámcovo poznať 
periodizáciu dejín 
európskej hudby, 
-   sluchom 
rozoznať a slovne 
vyjadriť 
najdôležitejšie 
štýlové odlišnosti 
stredovekej, 
renesančnej, 
barokovej, 
klasicistickej, 
romantickej hudby 
a hudby 20. 
storočia,  

    Zaspievajme si -   spievať 
intonačne čisto, 
-   tvorivo pracovať 
s hlasom, -   spievať 
intonačne čisto, 
-   tvorivo pracovať 
s hlasom,  
-   rozoznať podľa 
zvuku, vzhľadu i 
názvu bežné 
nástrojové 
zoskupenia 
v ľudovej hudbe,  
-   spievať 
intonačne čisto, 
-   navrhnúť 
a zapamätať si 
jednoduché 
choreografie, 
-   zatancovať 
základné krokové 

Ľudová pieseň 
Dychové a hlasové 
cvičenia, intonačné 
cvičenia Kysucká 
ľudová pieseň 
Umelci a hudobné 
telesá v regióne 
Nástrojové 
zoskupenia 
v ľudovej hudbe 
Ľudová pieseň 
Valčík, kultivovaný 
pohyb, držanie tela, 
rytmicky korektné 
pohyby Ľudová 
pieseň  Hra na 
elementárnych 
hudobných 
nástrojoch  Ľudová 
pieseň Valčík, 
kultivovaný pohyb, 

MUV ENV, MUV 
MUV, VMR 
MUV MUV  

  29. - Pod tým naším 
okienečkom 

VI. 30. - Janíčko trávu seče 

  31. - Vydala mamička 

  32. - Išeu Macek do 
Mauacek 

. 33. - Vychodí slniečko 



schémy 
štandardných 
tancov, -   spievať 
intonačne čisto, 
-   tvorivo pracovať 
s hlasom,  
-   sledovať plynutie 
znejúcej hudby v 
notovom zázname, 
-   spievať 
intonačne čisto, 
-   tvorivo pracovať 
s hudobnými 
nástrojmi, 
-   prezentovať 
výsledky svojej 
práce ako sólový 
hráč, alebo v 
rôznych 
inštrumentálnych 
zoskupeniach,  
-   zatancovať 
základné krokové 
schémy 
štandardných 
tancov,   

držanie tela, 
rytmicky korektné 
pohyby     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: Občianska náuka 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 6. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník  - 

6. ročník 6.A, 6.B, 6.C JUH 

7. ročník 7.A, 7.B, 7.C JUH 

8. ročník 8.A, 8.B JUH 

9. ročník 9.A, 9.C JUH 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 0 0 

6. ročník 1 1 

7. ročník 1 1 

8. ročník 1 1 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. 

Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti 

a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných 

životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom 

procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí ich 

demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje 

žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život 

spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov 

je kritické myslenie.  

 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

 realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,  

 osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,  

 uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,  

 preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,  

 uznávajú základné princípy demokracie, 

 budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,  

 učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,  

 získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti. 

 

OBSAH PREMETU 

Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, 

psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu 

personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov 

a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. 

 

 

 



UO občianska náuka  

6.ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

  
1. 

Úvodná hodina 
 

Význam a obsah predmetu 
občianskej náuky 

Žiak vie určiť typy 
spoločenstiev, v ktorých žije.  

OSR, VMR,MUV  

    Moja rodina  Žiak získa základné 
informácie o rodina, poslaní a 
funkcii rodiny. Oboznámi sa 
so vzťahmi v rodine, normách 
a pravidlách, právach a 
povinnostiach (detí a 
rodičov). Získa informácie o 
medziľudských vzťahoch, 
viacgeneračných 
spolunažívaniach príbuzných, 
priateľova a susedov. 

Vie uviesť typy spoločenských 
rolí, ktoré vo svojom živote 
zohráva. Žiak dokáže vysvetliť 
pomocou príkladov päť 
základných funkcií rodiny. Vie 
charakterizovať základné znaky 
rodiny. Žiak dokáže porovnať 
rozdiely vo fungovaní 
harmonickej a rozvrátenej 
rodiny. Vie na príkladoch 
uviesť ako fungujú pravidlá 
v rodine. Žiak dokáže zostaviť 
rebríček práv a povinností detí 
v rodine. Vie navrhnúť zoznam 
piatich práv a povinností 
rodičov v rodine. Dokáže určiť 
vzťahy medzi členmi širšej 
rodiny. Vie uviesť na 
príkladoch ako fungujú vzťahy 
medzi príbuznými, priateľmi 
a susedmi.   

  

  2. - Rodina a jej 
poslanie 

X. 3. - Funkcie rodiny 

  4. - Vzťahy v rodine 

  5. - Normy 
a pravidlá 

XI. 6. - Práva 
a povinnosti detí 

  7. - Práva 
a povinnosti 
rodičov 

  8. - Medziľudské 
vzťahy  

  9. - Viacgeneračné 
spolunažívanie 

XII. 10. - Príbuzní  

  11. - Priatelia 
a susedia 

  12. - Opakovanie 
tematického 
celku 

I. 
  

Moja trieda, moja 
škola 

Žiak sa orientuje v pojmoch 
školská trieda triedna 
samospráva, školská 
samospráva mimovyučovacia 
činnosť mimoškolská činnosť.  

Žiak dokáže vypracovať 
individuálny návrh práv 
a povinností žiaka v triede. Vie 
zdôvodniť vybrané práva 
a povinnosti žiaka zo školského 
poriadku. Dokáže vysvetliť na 
príkladoch pozitívne 
a negatívne vzory pre život 
v triede a škole. Vie vysvetliť 
úlohu a význam žiackej 
školskej rady. Žiak dokáže 
vytvoriť prehľad 
mimovyučovacej 
a mimoškolskej činnosti 
a aktivity v škole, obci a vo 
svojom okolí.   

OSR, MDV, 
MUV, OZO, TBZ  

  13. - Školská trieda 

  14. - Práva 
a povinnosti 
v triede 

  15. - Triedna 
samospráva 

II. 16. - Školská 
samospráva 

  17. - Mimovyučovacia 
činnosť 

  18. - Mimoškolská 
činnosť  

III. 19. - Opakovanie 
tematického 
celku 

    Moja vlasť Žiak získa základné informácie 
o svojej obci i iných obciach 
Liptova so zameraním na 
dejiny, významné osobnosti a 
súčasnosť obce. Vie, ako 
funguje obecná samospráva. 
Žiak si zopakuje informácie o 
regióne Liptov a dozvie sa o 
fungovaní SR. Orientuje sa s 
symboloch SR. Vie posúdiť 

Žiak vie vysvetliť vlastnými 
slovami význam občianstva pre 
človeka. Dokáže vytvoriť 
prezentáciu obce a regiónu na 
základe získaných informácií. 
Vie predstaviť významné 
osobnosti obce a regiónu. 
Dokáže prezentovať pozitívne 
tradície svojho regiónu. Žiak 
vie prezentovať základné 

MDV, MUV, 
RLK, TBZ     20. - Občan, 

občianstvo 
  21. - Moja obec 

IV. 22. - Osobnosti obce 

  23. - Môj región 

  24. - Tradície môjho 
regiónu 

  25. - Moja vlasť SR 



V. 26. - Významné 
osobnosti SR 

našu úlohu v rámci  EU, vie čo 
je euro, eurofondy, Európsky 
parlament. Pozná dátumy 
vstupu SR do EU a prijatie 
eura  

informácie o svojej vlasti. 
Dokáže vysvetliť spôsoby 
používania štátnych symbolov 
Slovenskej republiky. Dokáže 
pomenovať a rozlíšiť štátne 
sviatky, dni pracovného pokoja 
a pamätné dni v SR. Žiak 
dokáže prezentovať vyhľadané 
základné informácie o vzniku, 
význame a základných 
inštitúciách Európskej únie.   

  27. - Štátne sviatky, 
pamätné dni v 
SR 

  28. - Štátne symboly 

  29. - Vznik a význam 
EÚ 

VI. 30. - Inštitúcie EÚ 

  31. - Euro – naša 
mena 

  32. - Tvorba 
projektov 

. 33. - Opakovanie 
tematického 
celku 

 

  



7.ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky 

IX. 
  

Postavenie jednotlivca 
v spoločnosti 

Žiak sa oboznámi 
s pravidlami 
správania sa 
a hodnotenie. Žiak 
získa základné 
informácie o 
osobnosti človeka, 
základných typoch 
osobnosti 
a temperamentu. Žiak 
sa oboznámi 
s pojmami učenie, 
socializácia 
jednotlivca, sociálne 
skupiny, sociálne 
vzťahy, pozícia a rola, 
sociálna komunikácia, 
sociálne skupiny, 
zdravý životný štýl, 
voľný čas, zdravý 
životný štýl. Žiak 
pripraví individuálny 
projekt.  

Žiak pozná pravidlá 
správania sa 
a hodnotenia, pozná 
obsah nového 
vyučovacieho 
predmetu Žiak si 
uvedomuje 
neopakovateľnosť 
charakteristických 
znakov osobností. 
Pozná základné typy 
osobnosti podľa 
temperamentu. Žiak 
dokáže simulovať v 
rolových hrách 
základné typy 
osobnosti podľa 
temperamentu Žiak 
vie porovnať rôzne 
spôsoby učenia sa. 
Hľadá si 
najvhodnejšie pre 
svoju osobnosť. Žiak 
dokáže uplatňovať 
poznatky o socializácii 
pri svojom včleňovaní 
sa do sociálnych 
skupín. Žiak dokáže 
rozpoznať prejavy 
kladných a záporných 
charakterových 
vlastností 
konkrétneho človeka. 
Uvedomuje si 
vytváranie sociálnych 
vzťahov vo všetkých 
skupinách, ktorých je 
členom. Žiak vie 
rozpoznať pozície a 
roly jednotlivcov v 
sociálnych skupinách. 
Žiak rešpektuje 
každého člena 
skupiny bez ohľadu 
na jeho pozíciu 
v skupine. Vie 
odolávať tlaku 
niektorých členov 
skupiny. Žiak dokáže 
zhodnotiť prínos 
spolupráce a 
súťaženia v sociálnej 
skupine. Žiak vie 
zdôvodniť svoj výber 
vhodných a 
nevhodných 
spôsobov trávenia 
voľného času.    Žiak 
dokáže identifikovať 

OZO, VMR, OSR, 
MDV, MUV ENV, TBZ  

  1. - Úvod do predmetu 

  2. - Ľudská osobnosť 

X. 3. - Učíme sa učiť 

  4. - Štýly učenia 

  5. - Socializácia jednotlivca 

XI. 6. - Sociálne skupiny 

  7. - Sociálne vzťahy v skupinách 

  8. - Pozície, roly jednotlivca 
v sociálnej skupine 

  9. - Komunikácia v sociálnych 
skupinách 

XII. 10. - Spolupráca v sociálnej 
skupine 

  11. - Využívanie voľného času 

  12. - Zdravý životný štýl 

I. 13. - Projekt 

  14.-15 - Zdravý životný štýl v našej 
rodine 

II. 16. - Prezentovanie projektov 



jednotlivé životné 
štýly. Žiak dokáže sám 
alebo v spolupráci  
s ostatnými členmi 
rodiny identifikovať 
životný štýl svojej 
rodiny, navrhnúť, ako 
žiť zdravšie. 
„Desatoro zdravia“ - 
napísať 
najdôležitejšie 
pravidlá, ktoré by 
mali dodržiavať deti 
v ich veku, aby zostali 
zdravé- „Mal by 
som...“ alebo 
„Nemôžem...“ Žiak 
dokáže prezentovať 
svoju individuálnu 
prácu. Žiak si 
zopakuje a upevní 
svoje vedomosti, 
získané zručnosti 
a spôsobilosti.  

    Sociálne vzťahy v spoločnosti Žiak sa oboznámi 
s pojmami 
spoločnosť, sociálne 
zmeny v spoločnosti, 
štruktúra ľudskej 
spoločnosti, 
tolerancia, 
náboženstvá na Zemi, 
tolerancia, príčiny, 
dôsledky migrácie, 
kultúra, 
multikultúrnosť, 
sociálne a politické 
napätia – konflikty, 
vojny, sociálne a 
politické napätia –
extrémizmus, 
sociálne napätie, 
vandalizmu, 
dobrovoľníctvo, 
charitatívna činnosť.  

Žiak vie použiť  
informácie z dejepisu 
o vzniku a vývoji 
ľudskej spoločnosti, 
pozná jej znaky. Žiak 
vie analyzovať 
štruktúru spoločnosti 
podľa veku, pohlavia, 
náboženstva, 
vzdelania, národnosti. 
Žiak vie určiť hlavné 
príčiny sociálnych 
zmien v spoločnosti a 
ich dôsledky. Vie sa 
orientovať 
v národnom 
a etnickom zložení 
obyvateľstva. Je 
tolerantný voči 
národom 
a národnostiam. 
Posilňuje svoju 
národnú identitu. 
Pozná hlavné 
náboženstvá. Chápe 
úlohy náboženstva v 
modernej 
spoločnosti. Je 
tolerantný voči  
náboženstvám  iných 
ľudí. Žiak vie vysvetliť 
pojem tolerancia a 
intolerancia -vie 
uviesť príklady 
svetonázorovej 
intolerancie 
v dejinách ľudstva 
a v súčasnom svete. 
Žiak vie/dokáže 

OSR, VMR, MDV, 
MUV, OZO, ENV, TBZ    17. - Vznik, vývoj a 

charakteristika ľudskej 
spoločnosť 

  18. - Štruktúra spoločnosti 

III. 19. - Sociálne zmeny v 
spoločnosti a ich príčiny 

  20. - Štruktúra ľudskej 
spoločnosti - národy 

  21. - Náboženská štruktúra 
ľudskej spoločnosti 

IV. 22. - Potreba tolerancie medzi 
ľuďmi s rôznym 
svetonázorom 

  23. - Pohyb obyvateľstva na 
Zemi 

  24. - Kultúra, multikultúrnosť 

  25. - Sociálne a politické napätie 
v spoločnosti – vojny 

V. 26. - Sociálne a politické napätie 
v spoločnosti -  

  27. - extrémizmus 

  28. - Šikanovanie a jeho podoby 

  29. - Život okolo nás 

VI. 30.-31 - Participácia v širšom 
spoločenskom prostredí 

  32.-33 - Celoročné opakovanie 



vysvetliť príčiny 
rôznych konfliktov 
v spoločnosti a ich 
dôsledky. Žiak vie 
uviesť príklady 
rozmanitosti kultúr v 
Slovenskej republike. 
Žiak vie/dokáže 
vysvetliť príčiny 
rôznych konfliktov 
v spoločnosti a ich 
dôsledky, rozpoznať 
prejavy extrémizmu. 
Žiak vie/dokáže 
rozpoznať prejavy 
šikanovania. Žiak 
vie/dokáže rozpoznať 
prejavy vandalizmu. 
Žiak chápe podstatu 
dobrovoľníckej 
a charitatívnej 
činnosti. Zaujíma sa 
o možnosti pomáhať 
ako dobrovoľník. Žiak 
vie/dokáže navrhnúť 
konkrétne formy 
pomoci pre zdravotne 
postihnutých a 
starých ľudí v okolí.  
Žiak si zopakuje 
a upevní svoje 
vedomosti, získané 
zručnosti 
a spôsobilosti. 
Vyhodnotenie práce.  

 

  



8.ročník 

Mesiac Hodina Tématický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky 

IX.   Štát a jeho podstata - štát - znaky štátu - 
funkcie štátu - 
vnútorné                            
- vonkajšie - 
monarchia - typy 
monarchií:                             
- absolutistické                             
- stavovské                            
- parlamentné                            
- konštitučné                            
- dualistické - 
republika - diktatúra - 
deľba moci  - 
zákonodarná moc - 
výkonná moc - súdna 
moc   - parlament - 
NR SR  - zákon  - 
zákonodarný proces;  
- Zbierka zákonov  - 
platnosť zákona  - 
účinnosť zákona - štát 
a jeho podstata - 
monarchia - republika 
- diktatúra - 
zákonodarná moc - 
výkonná moc - súdna 
moc  

Žiak vie vysvetliť 
príčiny vzniku štátu.  
Vie uviesť základné 
znaky, ktoré 
charakterizujú každý 
štát.  Vie nakresliť 
vlajku SR.  Ovláda text 
štátnej hymny.  Vie 
vzdať úctu štátnym 
symbolom. Vie 
vysvetliť, čo znamená, 
že štát a občania sú 
v právnom zväzku. 
Vie uviesť vnútorné 
funkcie štátu.  Vie 
uviesť, ktoré orgány 
štátnej moci realizujú 
vnútorné funkcie 
štátu. Vie vysvetliť 
úlohu štátu z hľadiska 
jeho vonkajších 
funkcií.  Vie 
charakterizovať 
vzťahy SR so 
susednými štátmi. Vie 
uviesť znaky 
monarchie. Vie 
rozlíšiť typy 
monarchií.  Vie uviesť 
príklady na typy 
monarchií  z minulosti 
i súčasnosti. Vie 
charakterizovať 
republiku. Vie uviesť 
konkrétne typy 
príkladov na 
demokratickú  a 
nedemokratickú 
formu republiky.  Vie 
uviesť spoločné znaky 
monarchie 
a republiky. Vie 
vysvetliť znaky 
diktatúry. Vie uviesť 
príklady na typy 
diktatúr z minulosti  i 
súčasnosti. Vie 
vysvetliť, prečo je 
v štáte potrebné 
rozdelenie moci. Vie 
popísať jednotlivé 
zložky štátnej moci. 
Vie porovnať 
právomoci 
parlamentu 
s právomocami vlády. 
Vie uviesť, kto tvorí 
vládu a kto je na jej 
čele. Vie uviesť 

OSR, MDV, MUV, RLK, 
TBZ X. 1.-2 - Štát a jeho podstata 

XI. 3.-4 - Funkcie štátu 

XII. 5.-6 - Formy vlády 

I. 7.-8 - Zložky štátnej moci 

II. 9.-10 - Zákonodarná moc 

III. 11. - Upevňovanie tematického 
celku 



právomoci 
prezidenta. Vie 
vymenovať orgány 
súdnej moci. Vie 
uviesť, kto môže 
podávať návrh 
zákona. Vie popísať 
priebeh plenárneho 
zasadnutia 
parlamentu -  
Národnej rady 
Slovenskej republiky 
(NR SR).  Vie 
charakterizovať úlohu 
prezidenta v 
zákonodarnom 
procese.  Vie 
rozlišovať medzi 
platnosťou zákona a 
účinnosťou zákona. 
Žiak vie 
charakterizovať 
všetky znaky štátu.  
Vie rozdiel medzi 
monarchiou, 
republikou 
a diktatúrou. Vie 
popísať  a porovnať 
jednotlivé zložky 
štátnej moci.  



IV. 

  

Vzťah štátu a práva - právo  - právny štát  
- právna istota - 
norma - spoločenská              
- náboženská                
- estetická                - 
morálna               - 
právna - súdy - 
sústava súdov SR: - 
Najvyšší súd SR - 
krajské súdy - okresné 
súdy - Špecializovaný 
trestný súd SR   - 
Ústavný súd SR    - 
prokuratúra  - 
advokácia - 
obžalovaný - 
odsúdený - trest - 
prezumpcia neviny  - 
notárstvo  - polícia  - 
právne vedomie  - 
vývoj právneho 
vedomia - právo - 
právny štát - norma - 
právne inštitúcie SR - 
právne vedomie - 
právny systém - 
právne predpisy  - 
odvetvia práva:                          
- verejné právo                          
- súkromné právo - 
občianske právo - 
Občiansky zákonník - 
fyzická osoba - 
spôsobilosť na práva 
a povinnosti - 
spôsobilosť na právne 
úkony - maloletý - 
spotrebiteľ - 
spotrebiteľské práva - 
cena a kvalita tovaru - 
reklamácia - Zákon o 
rodine  - manželstvo - 
rodina  - rozvod - 
práva a povinnosti 
rodičov a detí - 
Trestný zákon  - 
trestný čin  - trestná 
zodpovednosť  - 
prezumpcia neviny  - 
predbežné zadržanie  
- zadržanie  - 
obvinený  - 

Vie definovať pojem 
právo.  Vie vysvetliť 
rozdiel medzi právom 
a spravodlivosťou. Vie 
zdôvodniť spätosť 
štátu a práva.  Vie 
uviesť príklady z 
bežného života na 
platnosť nadosobnej 
moci zákona. Vie 
uviesť základné 
princípy právneho 
štátu. Vie uviesť, čím 
sa právo odlišuje od 
ostatných noriem. Vie 
charakterizovať 
jednotlivé druhy 
noriem.  Na 
konkrétnych 
príkladoch vie 
rozlišovať medzi 
jednotlivými druhmi 
noriem. Vie 
vymenovať orgány na 
ochranu práva. Vie 
popísať funkcie 
jednotlivých právnych 
inštitúcií SR.  Vie 
popísať sústavu súdov 
SR. Pozná význam 
súdov.  Vie vysvetliť, 
čo znamená 
prezumpcia neviny. 
Vie uviesť, kedy sa 
rozsudok stáva 
právoplatným. Vie 
rozlíšiť služby 
advokáta a notára. 
Vie popísať 
postavenie polície. 
Vie vysvetliť pojem 
právne vedomie. Vie 
popísať prepojenosť 
právneho vedomia s 
právnym poriadkom 
štátu.  Žiak vie 
vysvetliť  pojem 
právo. Vie uviesť 
základné princípy 
právneho štátu. Vie 
charakterizovať 
jednotlivé druhy 

OSR,VMR, MDV, 
MUV, RLK, TBZ 

V. 12.-13 - Vzťah štátu a práva 

VI. 14.-15 - Právne normy 

. 16.-17 - Právne inštitúcie SR 

. 18.-19 - Právne vedomie 

. 20.-21 - Upevňovanie tematického 
celku 

. 22.-23 - Právny poriadok (systém) 
SR 

. 24.-25 - Občianske právo 

. 26.-27 - Občianske právo -  ochrana 
spotrebiteľov 

. 28.-29 - Rodinné právo 

. 30.-31 - Trestné právo 



. 32.-33 - Projektová práca  - Súdna 
sieň 

obžalovaný  - 
odsúdený  - trest - 
šikanovanie  - súd - 
obvinený  - 
obžalovaný  - 
odsúdený  - trest - 
právny systém - 
právny predpis - 
odvetvia práva  

noriem.  Vie popísať 
a rozlíšiť funkcie 
jednotlivých právnych 
inštitúcií v SR.  Vie 
zdôvodniť praktický 
význam právnych 
poznatkov pre 
budovanie svojho 
právneho vedomia. 
Vie vysvetliť pojem 
právne predpisy.  Vie 
vysvetliť, prečo 
žiadne zákony, vládne 
nariadenia, vyhlášky, 
výnosy či opatrenia 
nesmú byť v rozpore 
s Ústavou SR. Vie 
vysvetliť, ktoré 
právne predpisy nie 
sú publikované 
v Zbierke zákonov 
a prečo. Vie vysvetliť, 
aké vzťahy upravuje 
verejné a súkromné 
právo. Vie uviesť, 
ktoré odvetvia patria 
do verejného práva 
a prečo. Vie uviesť, 
ktoré odvetvia patria 
do súkromného práva 
a prečo. Vie vysvetliť, 
prečo musí byť 
právny systém v štáte 
len jeden a záväzný 
pre všetkých ľudí. Vie 
opísať odvetvie 
súkromného práva. 
Vie vysvetliť, prečo 
občianske právo 
zaraďujeme do 
odvetvia súkromného 
práva. Vie uviesť, 
odkedy nadobúdame 
spôsobilosť na práva 
a povinnosti.  Vie 
vysvetliť, čo 
umožňuje spôsobilosť 
na právne úkony. Vie 
uviesť, kto je 
maloletý. Vie uviesť, 
čo všetko ovplyvňuje 
rozhodovanie 
spotrebiteľa pri kúpe 
tovarov. Vie vysvetliť, 
prečo musí 
predávajúci vydať 
potvrdenie 
o zaplatení. Vie 
uviesť, kedy je 
reklamácia 
opodstatnená. Vie 
uviesť, na ktoré 
orgány sa môže 



spotrebiteľ obrátiť 
o informácie a radu. 
Vie vysvetliť, aké 
vzťahy upravuje 
rodinné právo. Vie 
vysvetliť poslanie 
Zákona o rodine a 
jeho úlohy. Vie uviesť, 
čo patrí 
k rodičovským 
povinnostiam. Vie 
vysvetliť, aké práva 
a povinnosti majú 
deti. Na základe 
príkladov z literatúry 
alebo filmu vie 
vysvetliť dopad 
ukončenia manželstva 
rozvodom na členov 
rodiny. Vie vysvetliť, 
kto je mladistvý. Vie 
vysvetliť rozdiel 
medzi zadržaným 
a obvineným. Vie 
vysvetliť rozdiel 
medzi trestným 
činom a priestupkom. 
Vie vysvetliť pojem 
šikanovanie. Vie 
uviesť, v čom spočíva 
prevencia 
šikanovania. Vie 
uviesť, na ktoré 
orgány sa môže 
obrátiť o pomoc. Vie 
zdôvodniť potrebu 
dodržiavania zákonov 
SR. Vie aktívne 
participovať na 
príprave a priebehu 
inscenácie súdneho 
pojednávania na 
vyučovacej hodine.  
Žiak vie vysvetliť 
uvedené pojmy. Vie 
odlíšiť uvedené 
pojmy. Vie opísať 
jedno vybrané 
odvetvie verejného 
práva.  Vie opísať dve 
vybrané odvetvia 
súkromného práva. 
Vie zdôvodniť 
praktický význam 
právnych poznatkov 
pre budovanie svojho 
právneho vedomia.  

  



9.ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Ekonomický život v 
spoločnosti 

Oboznámiť sa 
s predmetom a 
obsahom Ľudské 
potreby a statky 
Výrobný proces, 
výrobné zdroje 
Rozhodovací proces 
Ekonomika 
a ekonómia, 
mikroekonómia, 
makroekonómia 
Základné ekonomické 
otázky: Čo vyrábať? 
Ako vyrábať? Pre 
koho vyrábať? 
Príkazová, zmiešaná 
a trhová ekonomika 
Trhový mechanizmus 
Dopyt, zmeny dopytu 
a dôsledok Dopyt, 
zmeny dopytu 
a dôsledok, cena  

Žiak vie vysvetliť a 
odlíšiť uvedené 
pojmy.  Vie uviesť 
uvedené pojmy vo 
vzájomných 
súvislostiach.  Vie 
vypracovať návrh 
využitia konkrétneho 
vzácneho výrobného 
zdroja vo výrobnom 
procese s uplatnením 
jednotlivých etáp 
rozhodovacieho 
procesu. Uvedomuje 
si dôsledky 
rozhodnutí. Učí sa 
konať rozvážne 
a zodpovedne. Vie 
vysvetliť a odlíšiť 
uvedené  pojmy. Vie 
uviesť uvedené pojmy 
vo vzájomných 
súvislostiach. Vie 
zdôvodniť potrebu 
osvojovania týchto 
pojmov z hľadiska ich 
uplatnenia v jeho 
praktickom živote.  
Vie vytipovať príklady 
riešenia jednotlivých 
ekonomických 
otázok. Vie vysvetliť 
podstatu troch typov 
ekonomík. Vie 
porovnať jednotlivé 
ekonomiky z hľadiska 
pozitív i negatív. Vie 
charakterizovať 
trhovú ekonomiku 
tromi znakmi. Vie 
vysvetliť vzťah medzi 
vlastníckymi právami 
a efektívnym 
využívaním zdrojov. 
Vie vysvetliť uvedené 
pojmy Vie na 
praktických 
príkladoch vysvetliť 
vzájomný vzťah medzi 
ponukou, dopytom 
a cenou tovaru 
a služieb. Vie uviesť 
praktické príklady 
dôsledkov zmien 
v ponuke a dopyte.  

OSR, MDV, MUV, RLK, 
TBZ 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Potreby 

X. 3. - Základné pojmy 

  4. - Ekonomika a ekonómia 

  5. - Základné ekonomické 
otázky  

XI. 6. - Typy ekonomík 

  7. - Trhový mechanizmus 

  8. - Opakovanie - test 

    Základné formy podnikania Podnik a jeho zložky, 
podnikanie Príjmy, 
náklady, zisk, strata, 
dodávateľ, odberateľ, 

Vie vysvetliť uvedené 
pojmy. Vie 
charakterizovať 
základné podmienky 

  

  9. - Základné formy podnikania 

XII. 10. - Podnik a podnikanie 



  11. - Hospodárenie podniku konkurencia Živnosť, 
obchodné 
spoločnosti, družstvá  

úspešného 
podnikania. Na 
konkrétnom príklade 
zo života opíše 
úspešného alebo 
neúspešného 
podnikateľa z obce 
alebo regiónu. Vie 
vysvetliť uvedené 
pojmy Vie 
charakterizovať 
základné podmienky 
úspešného 
podnikania Vie 
vysvetliť uvedené 
pojmy Vie uviesť 
výhody a nevýhody 
jednotlivých foriem 
podnikania  

  12. - Právne formy podnikania 

I. 13. - Opakovanie - test 

    Peniaze a finančné inštitúcie Živnostník, 
podnikateľ, riziko 
podnikania, 
podnikateľský plán 
Spotrebiteľ 
a spotreba Súkromná 
a verejná spotreba 
Peniaze a funkcie 
peňazí Vývoj a formy 
peňazí Banky, 
Národná banka 
Slovenska, obchodné 
banky, stavebné 
sporiteľne Zdravotná, 
sociálna, komerčná 
poisťovňa, poistenie 
Zhrnutie poznatkov 
Projektová úloha  

Vie popísať 
všeobecné 
podmienky 
podnikania Vie 
definovať uvedené 
pojmy. Vie uviesť 
rozdiely medzi 
súkromnou 
a verejnou spotrebou. 
Na konkrétnych 
príkladoch vie uviesť 
obmedzenie 
súkromnej spotreby. 
Vie použiť príklady na 
obmedzenie spotreby 
verejných statkov.  
Vie vysvetliť uvedené 
pojmy. Vie určiť 
faktory vytvárajúce 
hodnotu peňazí. Vie 
charakterizovať 
funkcie peňazí.  Vie 
vymenovať súčasné 
formy peňazí Vie 
zdôvodniť 
opodstatnenosť 
finančných inštitúcií 
v trhovej ekonomike. 
Vie porovnať 
z hľadiska služieb 
jednotlivé finančné 
inštitúcie .Vie 
vysvetliť vzťah medzi 
NBS a obchodnými 
bankami Vie 
vymenovať druhy 
poisťovní. Vie 
zdôvodniť dôležitosť 
zdravotného 
a sociálneho 
poistenia. Žiak vie 
uplatniť 
a prezentovať získané 
poznatky  

MDV, MUV, TBZ 

  14. - Ako sa stať podnikateľom 

  15. - Spotreba a spotrebiteľ 

II. 16. - Peniaze a finančné 
inštitúcie v trhovej 
ekonomike. 

  17. - Peniaze a funkcie peňazí 

  18. - Banky a sporiteľne 

III. 19. - Poisťovne 

  20. - Opakovanie - test  



    Rozširujúce učivo Študentský účet, 
platobná karta, 
elektronické 
bankovníctvo, 
spotrebné úvery, 
hypotekárne úvery 
Vkladné knižky, 
termínované vklady, 
sporiace účty, Fond 
ochrany vkladov 
Poistenie domácnosti, 
havarijné poistenie, 
sociálne udalosti, 
sociálne dávky Euro, 
eurové bankovky 
a mince, ochranné 
prvky Osobný 
rozpočet, vreckové, 
finančná gramotnosť 
Príjmy, výdavky, 
rozpočet, mzda 
Bilancia, rozpočet, 
prebytok, deficit, 
príjmy, výdavky Daň, 
priama a nepriama 
daň, miestne dane, 
DPH Práva 
spotrebiteľa, právo na 
nápravu, reklamácia 
Klamlivá reklama, 
reklama, prostriedky 
reklamy, 
porovnávacie testy 10 
hlavných zásad 
ochrany spotrebiteľa 
v EÚ, Európske 
spotrebiteľské centrá 
Test finančnej 
gramotnosti 
Záverečné 
opakovanie a zhrnutie 
učiva.  

Vie vysvetliť uvedené 
pojmy. Vie získavať 
a porovnávať 
informácie 
o produktoch 
a službách bánk.  Vie 
vymenovať 
a porovnať sporiace 
produkty Vie vysvetliť 
uvedené pojmy. Vie 
vymenovať produkty 
bánk a poisťovní pre 
deti. Vie vymenovať 
a popísať eurové 
bankovky a mince 
platné v SR. Vie 
popísať ochranné 
prvky eurových 
bankoviek. Vie 
vysvetliť pojem 
finančná gramotnosť.  
Vie zostaviť svoj 
osobný rozpočet. Vie 
vysvetliť funkciu 
rodinného rozpočtu. 
Vie zostaviť rodinný 
rozpočet. Vie vysvetliť 
uvedené pojmy. Vie 
vysvetliť uvedené 
pojmy. Vie vysvetliť 
vzťah štátu a dane. 
Vie vymenovať, čo 
tvorí daňovú sústavu 
SR Vie vymenovať 
právne predpisy na 
ochranu spotrebiteľa. 
Vie popísať náležitosti 
potrebné na 
reklamáciu. Vie 
vysvetliť uvedené 
pojmy a vplyv 
reklamy na 
spotrebiteľov. Vie 
vysvetliť úlohu 
Európskych 
spotrebiteľských 
centier. Vie 
charakterizovať 10 
hlavných zásad 
spotrebiteľa v ER Žiak 
vie uplatniť získané 
poznatky.  

OSR, MDV, 
MUV,OZO, TBZ   21. - Rozširujúce učivo 

IV. 22. - Produkty a služby bánk 

  23. - Sporenie 

  24. - Druhy poistenia 

  25. - Euro v SR 

V. 26. - Osobné financie 

  27. - Hospodárenie 
v domácnosti 

  28. - Štátny rozpočet 

  29. - Dane a daňová sústava 

VI. 30. - Ochrana spotrebiteľa 

  31. - Vplyv reklamy na 
spotrebiteľov 

  32. - Práva spotrebiteľa v EÚ 

. 33. - TEST 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C KAC, HET 

6. ročník 6.A, 6.B, 6.C KAC, HET 

7. ročník 7.A, 7.B, 7.C KAC, HET 

8. ročník 8.A., 8.B HET 

9. ročník 9.A, 9.C KAC 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 1 1 

6. ročník 1 1 

7. ročník 1 1 

8. ročník 1 1 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova je  predmet,  na  ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností spoznávajú 

vyjadrovacie prostriedky vizuálnych  umení (kresby, maľby, plastiky, fotografie, dizajnu, architektúry, 

videa a filmu). Všetky ostatné  didaktické  formy  ako používanie učebnice, edukačných materiálov, 

premietanie filmov a podobne sú len doplnkovými aktivitami (v rámci motivácie alebo následných 

ukážok, diskusií). Ťažiskom je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi (od ceruzky 

až po  fotoaparát a  počítač).  Zahŕňa  tvorbu od  vymyslenia nápadu (čo chcú žiaci  vytvoriť),  cez 

nachádzanie formy  (ako to vyjadriť), až po realizáciu (schopnosť previesť nápad a formu  v materiáli  

prostredníctvom výtvarnej techniky). Prostredníctvom tohto procesu sa jednak zvyšuje gramotnosť 

žiakov  –  schopnosť  rozumieť  vizuálnym znakom na základe vlastnej skúsenosti, jednak sú uvádzaní 

do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Žiaci touto formou získavajú 

dôležité kompetencie  porozumenia  reklame, filmu a videu, dizajnu, architektúre; fotografiám 

obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich „obraz sveta“.  

CIELE  

Žiaci  

 spoznávajú  vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení  –  výtvarného umenia, fotografie, 

dizajnu, architektúry, videa a filmu,  rozumejú im a získavajú základnú gramotnosť v ich 

používaní, 

 rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne ich 

spracovávať, 

 rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu, 

 spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich 

výtvarne interpretujú, 

 poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a 

súčasného umenia a historické slohy, 

 osvojujú  si  primerané  kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky aktívneho 

vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania hodnôt umenia a kultúry 

– vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie. 

OBSAH VZDELÁVANIA 

pozitív a negatív na ploche – šablóny z obrysového tvaru (figúra, predmet) dynamické zobrazenie 

pohybu opakovaním obrysového tvaru pozitív a negatív v priestorovom tvare: otláčanie predmetov do 

mäkkej modelovacej hmoty (figuratívna alebo abstraktná kompozícia) – odlievanie do sadry základné 

proporcie predmetov analytické pozorovanie predmetov (celok a časti) kreslenie predmetu podľa 

videnej skutočnosti (základy geometrickej výstavby proporcií); vyjadrenie približného tvaru a 

modelácie tieňovaním, šrafovaním, lavírovaním modelovanie tvaru predmetu podľa videnej 

skutočnosti s dôrazom na základy výstavby proporcií (budovaných od geometrických tvarov k približnej 

modelácii predmetu), viac pohľadovosť plastického tvaru geometrizácia tvarov predmetov (napr. 

zátišie) kompozícia (obraz) z takto „rozložených“ predmetov – kubistický princíp fantastické 

kombinácie tvarov (napr. častí predmetov, ľudských a zvieracích postáv ...) surrealistické umenie 

kubistické umenie porovnanie zobrazujúceho a nezobrazujúceho (abstraktného) umenia mozaika (z 

papiera alebo rôznych materiálov) alebo maľba (vlastný motív žiaka, formálna inšpirácia z dejín 

umenia) umenie neskorej antiky – mozaiky byzantské umenie – ikony uvedenie do dobovej situácie – 

príbeh umelca neskorej antiky (Byzancie), ranokresťanské umenie výtvarná interpretácia vybraného 

umeleckého diela podľa videnej reprodukcie (alebo diela v galérii) výtvarné dielo (o rozmeroch, 



autorovi, dobe vzniku, technike, námete) orientácia v galérii (príp. virtuálnej galérii) – vyhľadávanie 

diel, ich slovná interpretácia možnosti prezentácie umenia: galéria, múzeum, výstava, vernisáž, knihy 

a časopisy o umení druhy výtvarného prejavu: obraz, socha, grafika, objekt, inštalácia odvodzovanie 

priestoru od postavy človeka a jeho pohybov v ňom – tvorba priestorových modelov odrážajúcich tvar 

alebo funkciu napr. proporcií postavy, pohybov, polôh tela pri rôznych činnostiach modely „schránok“ 

na bývanie, na pohyb pre človeka alebo pre živočíchov návrh zariadenia vlastného priestoru (napr. 

brlôžtek, jaskyňa, hniezdo, nora, detská izba, karavan, trieda, spálňa) exteriér a interiér základy práce 

s digitálnym fotoaparátom fotografia (digitálna) hľadanie záberu – výsek (rámovanie) pohľadu na 

skutočnosť, rôzne výseky rovnakého námetu v hľadáčiku (napr. drobné predmety) rôzne možnosti 

pohľadu na predmet (motív) - celok a detail hry s približovaním (zoomom) rovnaký námet s rôznou 

expozíciou režim makro uloženie a základné operácie s fotografiou v počítači vznik fotografie záber 

(kompaktný digitálny fotoaparát alebo mobilný telefón, videokamera) veľkosť, kompozícia a dĺžka 

záberu, uhol pohľadu, osvetlenie, farebné naladenie voľba témy, výber/príprava scény a aktérov, 

vyjadrenie miesta spájanie záberov a obrazov (sekvencia, statický záber), plynutie času základné pojmy 

a ich praktické ozrejmenie, prostredníctvom výtvarných činností informácie o vzniku filmu (ukážky 

prvých filmov) animácia (digitálne pečiatky, nástroj priesvitka, fázy animácie pomocou digitálnej 

pečiatky, vytváranie a úprava fáz animácie, kompozícia v animácii, čas v animácii, uloženie animácie) 

pohyby a procesy v animovanej kresbe (lineárna animovaná kresba, kolorovaná lineárna animovaná 

kresba) skenovanie a uloženie naskenovaného obrázka nástroje v počítačovom programe zásady 

tvorby, znaku a značky návrh loga, značky, (pre udalosť, firmu, klub, obec, výrobok), alebo návrh ex 

libris pre svoje knihy (možnosti zapojenia písmena, ornamentu, geometrického tvaru, vymysleného 

znaku) alternatívne návrh obalu (škatule) na konkrétny predmet s použitím loga, značky výtvarné 

reakcie (inšpirácie, interpretácie, kombinácie) na rôzne typy regionálnych ornamentov alebo 

ornamentov rôznych kultúr aplikácia a aktualizácia navrhnutého ornamentu (napr. na súčasný úžitkový 

predmet, časť odevu, žiakom vymodelovaný predmet) podnety hrnčiarstva návrh a modelovanie 

nádoby (príp. novotvaru), z mäkkej modelovacej hmoty použitie rôznych spôsobov povrchovej úpravy 

(napr. vlys, špagátová technika, vryp) možnosti farebnej úpravy a aplikácie dekoru /ornamentu 

možnosti odrôtovania tvaru mäkkým drôtom stručná história hrnčiarstva a drotárstva grafická 

partitúra: zápis hudby (do notovej osnovy alebo do vlastného vymysleného systému) prostredníctvom 

zobrazovacích znakov, vlastných grafických symbolov, geometrických tvarov, koláže, asambláže z 

predmetov... (dôraz na význam, tvar znakov, ich farbu, ich umiestnenie) pokus o zvukovú interpretáciu 

výtvarné hry s problematikou dejepisu a /alebo zemepisu (napr. mapa/cestovný poriadok/orientačná 

schéma svojej biografie – dejepisu svojho života alebo života predkov, symboly pre jednotlivé udalosti; 

alebo trojrozmerné zobrazenie historickej udalosti – možnosť kolektívnej práce) reflexia dobového 

dizajnu, módy, dopravných prostriedkov (napr. doby mladosti svojich rodičov, starých rodičov, 

prastarých rodičov – podľa ukážok) mierka a proporčné vzťahy operácie s mierkou zobrazovania: 

zmenšovanie – zväčšovanie, vzďaľovanie – približovanie pozorovanie vzťahov podľa skutočnosti 

operácie s proporciami: približný pomer častí videnej a kreslenej predlohy farebné budovanie priestoru 

v obraze: blízkosť a vzdialenosť proporcie postavy (človek, zviera) analytické pozorovanie postavy 

kreslenie postavy podľa videnej skutočnosti (základy geometrickej výstavby proporcií, pohybu) 

modelovanie postavy podľa videnej skutočnosti (základy geometrickej výstavby proporcií, častí vo 

vzťahu k celku, pohybu) op-art: inšpirácia vybraným princípom op-artovej tvorby (mihotavý efekt, ilúzia 

priestorovosti, svetelný a farebný kontrast, séria, mriežka...) kinetické umenie: jednoduchý kinetický 

objekt optické klamy, ilúzie a dvojznačné zobrazenia gotické umenie a architektúra (katedrála, hrad, 

odev) uvedenie do dobovej situácie – hra na umelca gotiky výtvarná interpretácia dobovej výtvarnej 

formy (napr. vitráž z papiera alebo rôznych materiálov – vlastný motív žiaka, alebo knižná iluminácia, 

návrh gotického rytierskeho brnenia, odevu a pod.) vnímanie výtvarného diela (v galérii alebo podľa 

reprodukcie) – reakcie rôznych zmyslových modalít; obraz pre päť zmyslov (vcítenie sa do diela na 



základe jeho pozorovania; priraďovanie chuti, vône, zvuku a hmatového pocitu – farbe, tvaru, povrchu, 

svetlosti, motívu) interpretácia vybraného výtvarného diela na základe synestetického vnímania (napr. 

čo zobrazuje abstraktné umenie?) urbanizmus: nadhľad, pôdorys, plán mesta (dediny), štruktúra zón, 

doprava, uzly; vzájomné vzťahy, vzťah ku krajine porovnanie: mesto a dedina fantastické priestory, 

fantastické funkcie, utópia inscenovaná fotografia práca s materiálmi – príprava inscenovaného 

prostredia(inštalácie), fotogenického terénu (napr. z papiera, plastelíny, rôznych priehľadných a 

polopriehľadných materiálov),využitie povrchov(textúr), umiestnenie predmetu v inscenácii 

osvetlenie, na svietenie s farebným svetlom fotografovanie s rôznych uhlov pohľadu – celok, detail 

vzťah obrazu a zvuku vo videu a filme ozvučenie krátkej ukážky (experimentovanie s ozvučením s 

použitím vybraného obrazu a zvuku v počítačovom programe) hudba, hlas a ruchy digitálna úprava 

farieb obrazu digitálna úprava svetlosti, sýtosti, kontrastu farieb; rozostrenie, zaostrenie, voľná 

transformácia digitálne filtre, farebné filtre, krivky farieb digitálna obrazová koláž/koláž z obrazu 

a písma odevný dizajn odev, časť odevu, doplnok história odievania odevný dizajn podnety košikárstva 

pletenie objektu z prútov (napr. papier, kartón, bužírka, drôt, drevo...) výtvarné reakcie na tradičné 

formy (architektúry odevov, jedál, zvykov...) objekt vydávajúci zvuk – hudobno-vizuálny nástroj, 

ozvučené povrchy (textúry: napr. vrúbkovaný papier, plech ...) zvuková performancia s vlastnými 

zvukovými objektmi (nástrojmi vydávajúcimi zvuky, ruchy, šumy) zvukové objekty, autorské a hudobné 

nástroje podnety biológie: výtvarné interpretácie prírodných štruktúr (napr. makrosnímky rastlinných 

a živočíšnych tkanív, minerálov, pozorovanie mikroskopom, röntgenové snímky, snímky geologických 

vrstiev, kryštálov, tepelné snímky povrchu Zeme, kozmické snímky, pozorovaná štruktúra listov ...) 

poriadok a chaos – usporadúvanie prvkov v kompozícii náhodná a konštruovaná zostava kompozícia 

symetrické – asymetrické usporiadanie, rytmus – arytmia, zámerná – náhodná kompozícia 

(automatizmus, improvizácia, neporiadok), geometrická a lyrická abstrakcia, akčná maľba 

zobrazovanie priestoru lineárna perspektíva pozorovanie a konštrukcia interiér zobrazenie 

architektonického tvaru v krajine – exteriér lineárna kresba kolorovanie renesančné zobrazenia 

perspektívy( F. Brunelleschi, Massacio, P. della Francesca, L.da Vinci…) dadaizmus a pop-art (obrazy, 

objekty, asambláže) dadaistický text, dadaistický objekt ready-made - kompozícia z nájdeného 

predmetu pop-art – výtvarné hry s reklamou(ikonografia každodennosti, masmédií, reklamy), 

zväčšeninou, zmnožením, materiálovou zmenou( napríklad mäkká plastika ) nový realizmus (dekoláž, 

konkrétna poézia, kompresia, akumulácia...) renesančné umenie (maliarstvo, sochárstvo, technické 

návrhy, architektúra) výtvarné reakcie žiakov (napr. renesančná móda, doplnky, stroje, stavby...) 

uvedenie do dobovej situácie – príbeh renesančného umelca slovo a obraz (porovnanie slovného opisu 

a zobrazenia toho istého motívu) výtvarná interpretácia umeleckého diela podľa slovného opisu inej 

osoby a podľa vlastného videnia diela v galérii (alebo reprodukcie) vlastný opis (námetu, témy, príbehu 

výtvarného diela v galérii - na reprodukcii) návrhy architektúr s rôznou funkciou a účelom 

charakteristika členenia, tvaru a výrazu funkcie architektonického priestoru: priestor pre sústredenie, 

učenie sa, výtvarné činnosti, pohyb, odpočinok ...; spoločný a súkromný priestor, sviatočný (posvätný) 

a všedný priestor, vonkajší a vnútorný priestor výraz architektonického priestoru:(napr. stiesnený, 

smutný, chladný, intímny, príjemný, veľkolepý, slávnostný, veselý...) typy architektonických priestorov 

fotografovanie krajiny, premeny denného svetla formát, výrez, približovanie, detail a celok ukážky 

krajinárskej fotografie scenár, príprava videa, klipu (námet, akcia, dej) rozkreslenie kľúčových scén – 

storybord návrh postáv (výzor, kostým) návrh filmovej scény, kostýmu ku scenáru telesá v 3D programe 

(nástroje, Rectangle, Circle, Move, Copy, Push/Pull, Select, Line, Arc, Eraser, Zoom, PaintBucket) 

kompozície z kvádrov, kociek a valcov, alebo architektúra kopírovanie, spájanie, telies vyfarbovanie 

telies a priraďovanie textúr ukladanie modelov do formátu skp export do formátu jpg návrh dizajnu 

výrobku (napr. automobil, bicykel, domáci spotrebič, počítač, športové náradie ...) tvar vo vzťahu k 

funkčnosti a vizuálnej zaujímavosti dizajn výrobkov a transportdizajn (dizajn dopravných prostriedkov) 

legendy a história regiónu (obce, sociálnej skupiny) pamiatky regiónu a ich príbehy miestne zvyky 



miestne remeselné tradície, ich história výtvarná interpretácia regionálnych legiend, histórie, 

pamiatok, remeselných tradícií vyjadrenie chutí výtvarnými prostriedkami (zobrazujúcim alebo 

abstraktným spôsobom) koreniny, bylinky, čaje, jedlá a ich farebné (tvarové, materiálové, gestické ...) 

vyjadrenie výtvarné interpretácie gramatických tvarov (napr. slovných druhov, vetných členov, 

homoným, synoným, opozít ...) priraďovanie výtvarných znakov ku slovám vizuálna poézia(náhrada 

slov grafickými znakmi, obrazmi, fotografiami, prírodninami alebo objektmi alt. predmetmi) pozn. 

téma súvisí s tematickými celkami: podnety výtvarného umenia (dadaizmus) 



Ročník: 5 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Výtvarný jazyk – Žiak by mal vedieť 
vlastnými slovami opísať 
čo je negatív a čo pozitív.  

Kreslia podľa 
skutočnosti, snažia 
sa o dôrazné 
zachytenie obrysu.   

OSR 

X. 1.-2 - Negatív a pozitív 
v plošnom vyjadrovaní 

XI. 
  

základné prvky výtvarného 
vyjadrovania 

- námet: figúra, predmet 
(výrazný obrysový tvar); -
technika: kresba, 
strihanie, maľba cez 
šablónu; alt. linorez 
Vytváranie vizuálnych 
rébusov v plastickom 
vyjadrení. Tvorba reliéfu. - 
námet: figuratívna 
kompozícia zložená z 
odtlačkov rôznych 
predmetov; -technika: 
vtláčanie do hliny, 
plastelíny (modelovacej 
hmoty), sadrový odliatok   

Kontrastné 
vyfarbenie 
rozlišujúce pozadie a 
figúry; vystrihovanie  
a skladanie 
s využitím šablóny – 
negatív - pozitív. 
Žiaci v kompozícii 
využívajú obidve 
časti šablóny. Kresba 
figúr (resp. 
predmetov) v 
pohybe (v rôznych 
polohách), 
šrafovanie figúry ako 
plochy, šrafovanie 
pozadia ako plochy. 
Žiaci odtláčajú 
predmety do 
plastelíny alebo 
hlinenej vrstvy,  
okolo si vytvoria rám 
z hliny, kartón a 
reliéf (negatív) zalejú 
riedkou sadrou; po 
zaschnutí rám 
odstránia a očistia 
vzniknutý pozitív 
reliéfu  

OSR 

XII. 3.-4 - Negatív a pozitív 
v plastickom vyjadrovaní 

I. 
  

.Možnosti zobrazovania 
videného sveta 

Získanie základných 
poznatkov- svetlo a tieň, -
námet: tieňovanie 
predmetu -technika: 
kresba ceruzou (uhlíkom, 
rudkou, perom)  
Zoznamovanie sa so 
základmi konštrukcie 
tvaru. Modelovanie 
predmetu podľa 
skutočnosti. - námet: 
tvarovo zaujímavý, nie 
zložitý predmet  -
technika: modelovanie 
z plastelíny , hliny 
(modelovacej hmoty) 
Základy farebnej výstavby 
tvaru  /svetlo a tieň na 
lokálnom farebnom tóne. 
Maľovanie tvarovo 
a farebne zaujímavého 
predmetu. - námet: nie 
zložitý predmetu 
položený tak aby vrhal  
tieň;  -technika: 
maľovanie temperovými 
farbami (pastelom)  

Žiaci kreslia predmet 
podľa videnej 
skutočnosti. Snažia 
sa zachytiť jeho tvar 
tieňovaním 
(roztieraním 
kresliaceho 
materiálu), 
šrafovaním, 
lavírovaním;  Žiaci 
modelujú predmet 
podľa videnej 
skutočnosti , pričom 
dávajú pozor, aby 
veľkosť zodpovedala 
proporcií daného 
predmetu, 
kontrolujú ho z 
rôznych pohľadov. 
Maľba s dôrazom na 
farebnú výstavbu 
tvaru. Pokus o 
farebnú modeláciu 
svetla  a tieňu. Žiaci 
sa snažia zachytiť 
približne ten správny 

OSR 

II. 5.-6 - Kreslenie podľa 
skutočnosti 

III. 7.-8 - Modelovanie podľa 
skutočnosti, plastika 

IV. 9. - Maľovanie podľa 
skutočnosti 



odtieň farby 
predmetu.  

V. 

  

3. Výtvarné činnosti 
inšpirované dejinami 
umenia 

Vysvetlenie žiakom 
použitia  materiálov 
a techniky na základe 
možností danej  doby.  - 
námet: inšpirovaný 
byzantským chrámom -
technika: mozaika z 
farebných papierových 
štvorčekov, (farebný 
papier , časopis) 
Nadobudnutie vedomosti 
čo je ikona. Ako sa maľujú 
ikony a ich pozadie. Žiaci 
analyzujú charakteristické 
prvky, farebnosť ikony.  -
námet: zhotovenie ikony -
technika: maľovanie 
temperovými farbami 
(pastelom  -námet: veža, 
fantastická budova;  -
technika: priestorová 
konštrukcia z drevených 
tyčiek a kartónu; 
asambláž Nadobudnutie 
vedomosti o surrealizme 
a abstraktnom umení. 
Základné pochopenie 
princípov tvorby daných 
štýlov ich odlišnosť.. - 
námet: fantastický 
novotvar; technika: 
kresba, maľba  

Žiaci urobia navrch 
mozaikovej dlažby.  
Snaha o  tvar a líniu, 
farebné rozloženie z 
geometrických 
tvarov; využitie 
opakovania, 
otáčania a 
prevrátenia 
obrazcov. Žiaci sa 
pokúsia namaľovať 
ikonu, ktorá by 
charakterizovala  
nejaké povolanie. 
Žiaci sa snažia o 
fantastické 
(nelogické) 
kombinovanie 
rôznych predmetov 
(ich častí); cieľom je 
vytvoriť novotvar; 
žiaci svoje novotvary 
nazvú a slovne 
interpretujú; 
diskusia o nápadoch 
spolužiakov  

MUV 

VI. 10.-11 - Kresťanské umenie - 
mozaika 

. 12. - Kresťanské umenie- ikona, 
kostol 

. 13. - Surrealizmus, 

. 14. - Abstraktné umenie 

.   5. Podnety fotografie Priblížiť si dejiny 
fotografie. Naučiť sa 
ukladať fotografiu  a 
základné operácie  s 
fotografiou v počítači. 
Technické možnosti s 
aparátom. Základy práce 
s fotoaparátom. - námet: 
fotografovanie 
zaujímavostí. -technika: 
hry s ostrosťou a 
neostrosťou  

Žiaci pracujú s 
fotoaparátmi; 
oboznamujú sa aj s 
problémami 
komponovania 
záberu (výsek 
skutočnosti v 
hľadáčiku), pracujú 
so zaostrovaním a s 
expozíciou; naučia sa 
ako ukladať 
fotografie z 
digitálneho 
fotoaparátu do 
počítača; fotografie 
si vytlačia.  

OSR 

. 15.-16 - Fotografia 

.   6. Podnety filmu  Čo je to záber? Poznať 
hodnotu každého záberu.  

Žiaci hľadajú výsek 
časti skutočnosti 
prostredníctvom 
papierového rámika, 
slovne vyjadrujú dej, 
ktorý sa v ňom 
odohráva;  

OSR 

. 17. - Film, Filmový obraz,  

. 

  

a videa Úvod do filmovania. - 
námet: akcia, dianie v 
triede -technika: krátky 
digitálny videozáznam  

precvičujú si cez 
hľadáčik kamery 
(príp. mobilu) 
rozlišovanie veľkosti 
záberu, uhlu 
pohľadu, osvetlenia, 

  



farebného 
naladenia.  

.   7. Podnety architektúry Hravé skúmanie 
priestoru. Vytváranie 
vlastnej architektúry, 
interiérov.  - námet: hra 
na zariaďovanie vlastného 
priestoru;  -technika: 
kresba - návrh, príp. 
model z  krabíc  

Žiaci maľujú 
a dotvárajú  interiér 
-prvky , ktoré ho 
napĺňajú. Rozvíjajú si 
priestorovú 
predstavivosť.  Robia 
model ...  

OSR 

. 18. - Skúmanie priestoru 

.   8. Podnety dizajnu Čo je erb kde sa používal. 
obalový dizajn. Na čo slúži 
značka logo. Návrh loga, 
značky, - námet: časti 
erbu, logo pre vlastnú 
firmu, obľúbenú hudobnú 
skupinu  technika: návrh 
(kresba, maľba)  
Priblíženie si obalovej 
kultúry. Súčasný obalový 
dizajn. Čo je propagácia. 
Vysvetli čo znamená: ,, 
Obal predavá! ,, - námet: 
návrh obalu pre 
ľubovoľný predmet. -
technika: kresba, maľba  

Každý žiak si vyberie 
firmu ((automobily, 
športové kluby...) 
alebo výrobok, pre 
ktorý vytvorí erb, 
vyjadrí značkou, 
navrhuje logo 
a potom prezentuje 
pred triedou.  Žiaci si 
navrhnú  obal pre 
ľubovoľný predmet, 
ktorý tradične 
nebalíme (napr. 
kaleráb, vianočný 
kapor, automobil), 
voľba materiálu, 
tvaru, spôsobu 
otvárania .  

OSR 

. 19. - Erb, značka, logo 

. 20. - Obalový dizajn 

. 
  

9. Podnety tradičných 
remesiel 

Priblíženie si histórie 
keramiky. Námet: návrh 
kresby na nádobu -
uplatnenie fantázie,  -
Technika :kolorovanie 
Kombinácia hrnčiarstva  
a drotárstva. Poznanie 
kultúry. - námet: hra na 
remeselníka -technika: 
modelovanie, príp. 
drôtovanie; Chápať 
princípy dekoratívnej 
tvorby. Zistiť ako vznikol 
ornament. Kde všade 
môžeme vidieť 
ornamenty. Námet: 
tvorba ornamentu -
technika- kresba, maľba, 
vryp  

Vyžitie farieb na 
sklo. Žiaci si donesú 
poháre, na ktoré 
potom maľujú 
farbami na sklo 
prípadne 
temperami.  Žiaci 
modelujú z hliny 
nádobu (novotvar), 
rôznym spôsobom 
(vlys, špagátová 
technika, vryp...) ju 
dekorujú;  Žiaci si 
zvolia predmet, na 
ktorý budú maľovať 
ornamenty.   

MUV 

. 21.-22 - Keramika 

. 23. - Hrnčiarstvo 

. 24. - Ľudový ornament 

.   11.Podnety hudby Priblíženie si ako vznikli 
noty, ako zaznamenávali 
hudbu. Predstaviť si  
niektorých hudobných 
skladateľov. - námet: 
nový spôsob zapisovania 
hudby; -technika: kresba 
(tuš, fixka...) Čo je grafická 
pertikúra. Získať nový 
pohľad na záznam zvuku. 
-námet -technika: farebná 
kresba, maľba,  grafika 
(linorez, monotypia, 
suchá ihla)  koláž, 
asambláž  

žiaci zapisujú hudbu 
do notových 
papierov, 
prostredníctvom 
ikonických znakov, 
vlastných grafických 
symbolov, 
geometrických 
tvarov ... dôraz môže 
byť na tvare znakov, 
ich farbe, ich 
umiestnení; 
následne pokus o  
interpretáciu . 
dokončovanie prác  
Reťazová hra- každý 

OSR 

. 25. - Noty  

. 26. - Grafická partitúra 



žiak napíše 
ľubovoľnú vetu 
a ilustruje ju. Potom 
sa žiaci rozdelia na 
rady a vytvoria jeden 
príbeh podľa svojich 
obrázkov. Každý 
obrázok a veta musí 
byť použitý 
v príbehu.  

.   12. Podnety literatúry Reinterpretácia ilustrácie- 
na základe obrázku. 
Dotváranie príbehu 
slovne aj výtvarne -
výtvarné hry. Operácie s 
ilustráciou. - námet: 
vybraný príbeh -technika: 
kresba, kolorovaná kresba 
Ilustrácia- znázorňovanie 
textu. -námet: príbeh 
z knižky bez ilustrácií -
technika: kresba  

Žiaci si vypočujú 
príbeh , ktorý číta 
učiteľ a následne 
k nemu vytvoria 
ilustráciu.  

OSR 

. 27.-28 - Ilustrácia 

. 29. - Ilustrácia 

. 
  

13.Podnety rôznych oblastí 
poznávania sveta 

Poznávanie dejín rodiny- 
rodokmeň. Dejiny mojej 
rodiny. - námet: analógie 
s látkou dejepisu;  -
technika: príbeh a obraz 
(alt. socha - pomník) na 
jeho základe Mapa 
a obrazotvornosť. Na čo 
slúži mapa.  výtvarné hry 
s problematikou 
zemepisu - námet: 
analógie s látkou 
zemepisu; Výtvarné 
reakcie na rôzne typy 
ornamentovv architektúre 
a dizajne. Dekorácia. -
námet: aplikácie 
ornamentu na odev, na 
automobil, lietadlo, 
úžitkový predmet -
technika: maľba (farba na 
látku)  

Žiaci si prinesú 
prefotené fotografie 
rodiny. Farebne si 
vytvoria rodostrom a 
zhotovia si  vlastný 
rodokmeň. Žiaci sa 
snažia znázorniť 
jednotlivé štáty 
podľa toho čo je pre 
ne charakteristické. 
Podľa predlohy 
(mapky) si nakreslia 
obrysy krajiny 
a vnútro vymaľujú 
tým čo je pre krajinu 
charakteristické ( 
Taliansko- futbalové 
ihrisko, Belgicko – 
čokoláda...)  

OSR, MUV 

. 30. - Inšpirácie v dejinách- naši 
predkovia 

. 31.-32 - Výtvarný zemepis 

. 33. - Ornament v architektúre 
a dizajne 
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IX. 

  

výtvarný jazyk/ základné 
prvky výtvarného 
vyjadrovania 

a) približovanie a 
vzďaľovanie:  
zväčšovanie 
(zmenšovanie) časti  
(výseku) 
kompozície; 
farebná  
perspektíva, 
zaostrovanie; 
zmeny  mierky 

a) rozvíjanie  
predstavivosti  ovplyvnené  
pozorovaním  b) uvedomovať 
si   pôsobenie  priestoru, jeho  
mierky voči človeku c) naučiť 
sa    vyjadrovať vzdialenosť a 
blízkosť veľkosťou, tvarom,  
ostrosťou  a farbou  

OZO, MUV 

  1.-2 - Poučenie o bezpečnosti 
práce 

X. 3.-4 -           Mierka 
a proporčné vzťahy, 
operácie s proporciami.           

  
  

možnosti zobrazovania 
videného sveta 

žiaci maľujú figúru 
spamäti (detaily  
odpozorovávajú 
podľa  skutočnosti); 
dôraz na  
proporčnosť, 
zachytenie pohybu 
a  farebnú 
modeláciu  

a) pochopenie  a základný 
nácvik  proporčného  
zobrazovania  podľa 
skutočnosti  b) uvedomenie si  
vzájomných  pomerov  
zobrazovaných  častí  c) snaha 
vyjadriť statickým 
tvarom  pohyb  

VMR, MDV 

  5.-8 - Maľba figúry podľa 
skutočnosti a spamäti  

XI. 

  

podnety výtvarného 
umenia / médiá, štýly, 
procesy, techniky, 
techniky, témy 

žiaci rozkreslia tvar 
predmetu a  
pozadia do pásov 
(štvorcov), tak  aby 
vytváral ilúziu 
priestorovosti 

a) základné  
pochopenie  optických hier  v 
op-artovom  obraze  b) rozvoj 
vizuálnej  predstavivosť 

MUVMDV 

  9.-12 - op-art 

XII. 
  

podnety výtvarného 
umenia 

uvedenie do doby, 
oboznámenie  s 
gotickou 
architektúrou; 
analýza  
technických a 
vizuálnych  
vlastností vitráže; 
zážitok námetu  a 
jeho transformácia 
– rozkresba  na 
farebné plochy a 
konštrukciu 

a) pochopenie  
myšlienkových,  materiálových 
a  technických  možností doby  
b) uvedomenie si  vlastnej 
kultúrnej  tradície a 
identity  c) objavovanie  
nových 
možností  vyjadrovania v  
historických  postupoch a  
technikách 

MUV, OSR 

I. 13.-16 - Stredoveké a gotické 
umenie - vitráž 

II.   podnety architektúry žiaci kreslia plán 
(realizujú model)  
mesta (časti, 
dediny); uvažujú  o 
požiadavkách 
komunikácie,  o 
členení na zóny; do 
hry môžu  
vstupovať aj rôzne 
fantastické  
funkcie a) lietajúce, 
padajúce,  
podzemné a 
nadzemné  svety, 
členia ich na 
funkčné  zóny, 
riešia komunikáciu  
medzi nimi 
(priestupnosť a 
nepriestupnosť);  
prieskum všetkého 
čo človek  robí v 

a)rozvoj  
kombinačných  schopností  b) 
rozširovanie  poznatkov  o 
štruktúre mesta  a formách 
ich  premietania do  
kompozície sídla  kľúčové 
slovo:  sídlo, zóna 

MUV, OSR 

  17.-19 - urbanizmus / plán 
mesta, štruktúra zón, 
doprava, uzly, vzťah ku 
krajine, mesto a 
dedina, fantastické 
priestory 



tradičnom meste  a 
vymyslenom 
utopickom  meste: 
žiaci si donesú svoje  
postrehy a 
záznamy; (zóna) 

III.   podnety dizajnu žiaci navrhujú časť 
odevu, doplnok  
(pre človeka, zviera, 
fantastickú  
bytosť...); riešia 
jeho tvar, textilný  
dizajn (vzor, 
povrchovú úpravu)  
a vyhotovia ho ako 
model  z papiera 
alebo látky 

a) rozvoj  predstavivosti  b) 
hľadanie  výrazu 
rôznych  materiálov  c) 
hľadanie  vzťahu  oblečeného 
tela a  odevu (skrývanie, 
zdôrazňovanie  telesného 
tvaru,  dopĺňanie...) 

MUV, MDV, OSR 

  20.-21 - odevný dizajn / časť 
odevu, odevný doplnok 

  

  

podnety hudby a 
literatúry,/ synestetické 
podnety 

žiaci navrhujú 
(tvoria)  objekt 
(kinetický, svetelný)  
alebo obraz (koláž, 
dynamickú  koláž,  
pop art ...), ktorý  
umožňuje reakciu 
(prepis)  melódie, 
rytmu, farby zvuku.. 

a) vyjadrovanie  
synestetických vzťahov b) 
poznávanie  a 
pomenovávanie  príbuzností a 
odlišností,  vzťahov  medzi 
hudbou, dizajnom,  objektom 
c) rozvoj fantázie 

MUV, OSR 

  22.-25 - farebná hudba 

IV. 
  

podnety rôznych oblastí 
poznávania sveta 

a) žiaci sa inšpirujú 
vizuálnou  stránkou 
mikro- (makro-) 
štruktúry  prírodnín 
(organických aj  
anorganických), 
zväčšujú ich –  
prevádzajú do 
výtvarného jazyka,  
hľadajú analógie 
medzi mikro- a  
makroštruktúrami  

a) rozvoj fantázie  b) 
objavovanie  výtvarných 
kvalít  netradičných  pohľadov 
na  prírodu...  c) hľadanie 
vzťahu  medzi estetickým  a 
funkčným  d) posilnenie  
poznatkov z biológie  a ich 
rozšírenie o  estetické 
hľadisko 

MUV, OSR 

  26.-29 - podnety prírodopisu / 
prírodné štruktúry  

V. 
  

tradícia a identita/ 
kultúrna krajina 

a) žiaci primerane 
veku analyzujú  a 
výtvarne 
transformujú 
(zobrazujú,  
štylizujú, používajú 
v inom kontexte  ...) 
typické znaky 
architektúry  v 
mieste bydliska 
alebo v regióne;  
východiskom môže 
byť napr. skica  
(opis), ale cieľom je 
ďalšie tvorivé  
spracovanie látky; 
porovnávajú  
architektúru s inými 
stavbami,  hľadajú 
štýlové znaky a 
špecifiká  stavieb b) 
žiaci vytipujú 
charakteristické  
jedlá, odevy (nie len 
kroje), zvyky  (pop 

a)spoznávať a zamýšľať sa 
nad  tradíciami  a 
súčasným  životným 
štýlom,  hľadať kontinuitu  a 
evidovať zmeny,  inovovať b) 
rozvíjať fantáziu  c) 
porovnávať  tradičné  a 
novodobé zvyky,  rituály a 
životný štýl 

MUV, OSR 

  30.-31 - výtvarné reakcie na 
tradičné formy 
(architektúry odevov, 
jedál, zvykov ...) 



kultúru) svojho 
prostredia  (rodina, 
mesto, dedina...) a 
výtvarne  ho 
transformujú do 
objektu, obrazu,  
akcie a pod.;  nejde 
o opisné 
zobrazenie, ale  o 
výber a zobrazenie 
typického  

VI. 
  

škola v galérii/galéria v 
škole 

a) Abstraktné dielo 
v galérii  
(geometrická alebo 
lyrická  abstrakcia)  
Uvažovanie o tom, 
čo obraz  zobrazuje, 
čo nám pripomína, 
aké  pocity v nás 
vyvoláva, či obraz  
musí vždy 
zobrazovať nejaký  
predmet, človeka, 
jav, odkedy  umelci 
prestali tvoriť 
výlučne  podľa 
skutočnosti a aké 
témy  zaujímajú 
umelcov v dnešnej  
dobe. Na diela sa 
môžeme  pozerať, 
no väčšinou 
nezapájame  
ostatné 4 zmysly. 
Môžeme ich  však 
využiť pri 
interpretácii práve  
abstraktných diel. 

a) pochopenie  
myšlienkových,  materiálových 
a  technických  možností doby  
b) objavovanie  nových 
možností  vyjadrovania  

OSR, MDV 

  32.-33 - obraz pre 5 zmyslov  

 

  



Ročník: 7 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 

  

výtvarný jazyk/ základné 
prvky výtvarného 
vyjadrovania 

-   námet a) geometrické a 
organické tvary b) 
predmetné tvary rôzne 
kompozičné variácie 
usporiadania prvkov na 
ploche podľa princípov 
(diagonálne, horizontálne, 
radiálne...) alebo chaoticky; 
porovnávať výraz; 
konštrukcia a dekonštrukcia 
usporiadania prvkov 
usporadúvanie: náhodne 
rozhodené prvky sa žiak 
pokúsi artikulovať čo 
najmenším počtom 
zásahov; fázy sú 
zaznamenané alebo 
fixované (koláž...)- technika 
a) koláž,  b) kresba a maľba 
,  c) kombinácie techník,  d) 
grafika – linoryt 

a) uvedomiť si rôzne 
možnosti 
usporiadania b) naučiť 
sa hľadať a dopĺňať 
zmysel v náhodných 
zoskupeniach 

OSR 

  1.-3 - poriadok a chaos, 
usporadúvanie prvkov 
v kompozícii / stabilita a 
labilita 

X. 
  

možnosti zobrazovania 
videného sveta 

 -   námet: chodba, 
schodisko, okolie 
školy...kresba: žiaci kreslia 
lineárne architektonický 
priestor (interiér alebo 
exteriér); konštrukcia 
perspektívy; členenie do 
plánov; modelácia priestoru 
kresliarskymi prostriedkami- 
technika: kresba (ceruza, 
uhlík alebo 
rudka);modelácia 
tónovaním, šrafovaním 
alebo zosilňovaním linky 

a) pochopiť 
perspektívne 
zobrazovanie b) 
pochopiť priestorové 
vzťahy videné v 
skutočnosti, 
prekrývanie 
predmetov a ich 
vzájomnú mierku c) 
všímať si umiestnenie 
vecí v priestore, 
tvorivo reagovať na ne 
d) oboznámenie sa s 
umením inštalácie 

OSR 

  4.-5 - kresba priestoru / 
perspektíva 

XI. 

  

podnety výtvarného umenia 
/ médiá, štýly, procesy, 
techniky, techniky, témy 

-   námet: hravé vytváranie, 
radenie rôznych prvkov žiaci 
spracovávajú civilizačný 
odpadový materiál, 
reklamy, časti výrobkov 
(ready-made) a tvoria z nich 
nové súvislosti (tvar, 
význam) vo forme obrazu 
alebo objektu- technika: a) 
kombinácia rôznych 
materiálov a techník b) 
koláž, asambláž c) 
akumulácia-   námet:  radosť 
z aktívnej účasti, dôraz je na 
sústredení sa na priamy 
zážitok žiaci si pripravia 
kolektívne alebo 
individuálne uskutočnenie 
akcie (happening alebo 
performancia) v prostredí 
(interiér, exteriér); akcii 
možno určiť tému a 
zameranie, alebo sa bude 
odvíjať od samotnej 
činnosti; akciu možno 

a) pochopenie 
atmosféry a doby 
dadaizmu a) základné 
pochopenie zmyslu 
pop artu a nového 
realizmu 
organizovanie vlastnej 
činnosti z hľadiska jej 
estetického a 
významového 
prežívania 

OSR 

  6.-8 - dada, neodada 

  9.-10 - akčné umenie 



dokumentovať (foto, video), 
po akcii môže a nemusí 
ostať nejaký artefakt- 
technika: do akcií je možné 
zapojiť rôzne materiály a 
techniky, pohyb, tiež zvuk, 
chuť, vôňu... 

XII.   podnety výtvarného umenia -   námet:  hra na vynálezcu 
(nepoznáme lietadlo ani 
rogalo ani 
vzducholoď!)variant 
1:  lietacie stroje: uvedenie 
do doby; analýza tvarov 
krídiel, peria (podľa atlasu 
vtákov, hmyzu); kresby 
návrhov; možnosť realizácie 
modelu variant 2: kópia 
portrétu: pokus o prepis 
vybraného renesančného 
portrétu; možnosť prenosu 
štvorčekovou sieťou; 
rozhovor o kompozícii- 
technika: a) kresby návrhov, 
b) realizácia zo špajlí, 
papiera a pod. a) maľba 
temperou, b) kombinácia 
techník 

a) pochopenie 
myšlienkových, 
materiálových a 
technických možností 
doby b) hľadanie 
vzťahov medzi 
prírodou, technikou 
a umením c) 
uvedomenie si 
kompozície prvkov v 
priestore, na ploche 

OSR 

  11.-12 - renesančné umenie 

I.   podnety fotografie -   námet:  a) športová 
udalosť                  b) školský 
(rodinný) výlet                  c) 
vtipná reportáž z niektorej 
vyučovacej 
hodiny                  d) záznam 
performancie                  e) 
reportáž pre školský 
časopisa) v rámci výkladu 
učiteľ vysvetlí žiakom 
zásady reportáže; každý žiak 
stručne analyzuje zvolenú 
tému a vytipuje typické 
momenty pre jej vyjadrenie 
(označí podstatné a 
vedľajšie), pripraví si 
predpokladaný scenár 
reportáže; fotografie môžu 
žiaci realizovať aj  v čase 
mimo vyučovania; 
fotografie uložia v počítači a 
vyhodnotia v spoločnej 
diskusii; možnosť klasického 
čiernobieleho procesu b) 
krajina, záznamy jej 
premeny, dej v krajine- 
technika: a) technické 
zvládnutie prvkov 
reportážneho jazyka: výsek 
kompozície, čas – ostrosť, 
sled záberov c) doplnenie 
reportáže textom 

pochopenie 
výrazových 
prostriedkov 
fotografickej 
reportáže 

OSR 

  13.-14 - fotografická reportáž / 
spájanie obrazov – tvorba 
deja, záznam akcie, 
performancie 

II.   podnety filmu a videa -   námet:  vlastný alebo 
prevzatý príbeh; prepojenie 
pár základných situácií a 
tradičného alebo 

pochopiť 
nevyhnutnosť 
rozpracovania námetu 

OSR, MDV 

  15.-16 -   scenár  / literárna 
príprava filmu a videa   



nečakaného 
vyústenia/vyriešenia žiak si 
ozrejmí funkciu scenára – 
literárnej prípravy filmu – 
načrtne/napíše krátky 
námet – navrhne miesta 
konania, prostredia, 
postavy, zápletku, riešenia, 
navrhne dialógy, rozpíše 
kľúčové scény, pomenuje 
základné témy príbehu, 
načrtne navrhovaný výzor 
postáv, prostredia- 
technika: písanie a kresba, 
storyboarding - rozkreslenie 
scén, záberov 

a scenára ako prvého 
štádia prípravy filmu 

    podnety architektúry -   námet:  architekt ako 
typológ; typologický diktát: 
žiaci podľa fotografií 
rozpoznávajú typy stavieb 
podľa vonkajších tvarov a 
foriem: vyhodnotenie a 
následne navrhujú sami 
architektonické tvary 
najadekvátnejšie 
zodpovedajúce jednému 
typu činností alebo 
viacerých činnostiam: 
monofunkčné a polyfunkčné 
stavby,  historické diskusie o 
tom ako vonkajší tvar má 
pravdivo vyjadrovať vnútro, 
- technika: a)kolorovaná 
kresba, b) model 
(modelovacia hmota, 
polystyrén, kartón) 

a)rozvoj 
kombinačných 
schopností a 
kauzálneho myslenia) 
úvod do logických 
súvislostí medzi 
funkciou, tvarom, 
materiálom, farbou 

OSR 

  17.-18 - typ, funkcia a výraz stavby, 
jej vzhľad 

III.   podnety dizajnu -   námet: inšpiráciou je svet 
rozmanitých vecí, ktoré 
človek používa ,žiaci 
navrhujú úžitkový predmet 
(automobil, bicykel, domáci 
spotrebič, počítač, športové 
náradie...); uvažujú o tvare 
vo vzťahu k funkčnosti i 
vizuálnej zaujímavosti- 
technika: a) kresba, b) 
kolorovaná kresba, c) 
modelovanie 

a) rozvíjanie 
inovatívneho myslenia 
b) fantastické a 
„parafyzické“ nápady 

OSR 

  19.-20 - dizajn výrobku / návrh 
úžitkového predmetu 

    podnety tradičných remesiel -   námet: inšpirácia 
niektorými možnosťami 
remesla a) podnety 
krajčírstva: žiaci navrhujú a 
vytvárajú objekt  z kusov 
látky; využívajú výtvarný 
charakter spájania (stehy, 
zipsy, zapínania...), 
skladania, vypchávania, 
vystuženia, škrobenia...- 
technika: šitie, strihanie, 
lepenie, farbenie, vyšívanie, 
vypchávanie vystužovanie... 

a) objavovať nové 
technické možnost ib) 
získať záujem o 
tradície ľudového 
remesla c) využiť 
tradičný postup v 
aktualizovanej 
podobe d) rozvíjať 
manuálne zručnosti 

OSR 

  21.-22 - Podnety krajčírstva 

IV.   elektronické médiá OSR 



  23.-24 -   morfing / transformácie 
tvaru na iný tvar 
prostredníctvom softvéru  
alt. : transformácie tvaru 
na iný tvar 
prostredníctvom 
rozkresby, princípy 
morfingu   

-   námet: hry s tvarom, s 
portrétom osobnosti,  s 
autoportrétom... žiak sa učí 
narábať s morfovacím 
programom; vykonáva 
morfing jedného 
geometrického tvaru na iný, 
morfing tváre (z fotografie 
do inej fotografie), morfing 
zobrazenia človeka a 
zvieraťa, morfing vlastnej 
kresby na kresbu iného 
žiaka... porovnáva výraz 
morfingu- technika: 
morfovací (animačný) 
program 

a) objavovanie 
možností morfingu b) 
porovnávanie zmien 
výrazu  

  
  

podnety hudby a literatúry,/ 
synestetické podnety 

-   námet: pokus o nový 
spôsob zápisu poézie žiaci 
tvoria princípom náhody 
(automatizmu)  alebo 
kombinatorickými 
metódami slovné 
novotvary, slovné hračky, 
prešmyčky ..., a vyjadrujú 
ich typograficky hrou s 
typmi, veľkosťami, farbou, 
textúrou a umiestňovaním 
písma; náhrada slov 
grafickými znakmi, obrazmi 
alebo predmetmi, následne 
pokus o 
recitáciu(experimenty: 
spoločná, kánonická, tichá, 
hlasná ...); dôraz na vzťah 
zvukovej a optickej stránky 
poézie b) žiaci výtvarne 
vyjadrujú svoj dojem z 
počutých hlások, slabík, slov 
– priraďujú k nim vecné 
zobrazenie, farbu, tvar, 
ktorý nemusí zodpovedať 
významu slova (pri slovách 
môže ísť napr. o citoslovcia, 
slovesá, pomenovanie vôní, 
chutí a pod.)- technika: a) 
kresba, b) maľba, c) 
modelovanie súčasťou 
úlohy je hľadanie 
zodpovedajúcich 
technických prostriedkov 

a) hľadanie 
symbolického vzťahu 
medzi výtvarnými a 
akustickými kvalitami 
hlásky, slova (rytmus, 
rým, hlasitosť, farba... 
význam); medzi 
hmatovými kvalitami 
materiálu, vôňou, 
chuťovou evokáciou, 
zvukom a obrazom b) 
rozvíjanie 
improvizačnej 
schopnosti 

OSR 

  25.-26 - vizuálna poézia / pokus o 
recitálu 

V. 
  

podnety rôznych oblastí 
poznávania sveta 

-   námet: telá a orgány 
človeka, živočíchov a 
rastlín...a) žiaci sa inšpirujú 
funkciami (napr. pohybové 
orgány človeka a rôznych 
živočíchov) a prevádzajú ich 
do „modelu“ (reliéf, objekt) 
s uplatnením vlastnej 
fantázie- technika: a) 
vrstvený reliéf (kartón 
umelá hmota...)b) 
(kinetický) objekt z rôznych 
materiálov (špagát, 

a) objavovanie 
výtvarných kvalít 
netradičných 
pohľadov na ľudské a 
zvieracie telo b) rozvoj 
fantázie c) posilnenie 
poznatkov z biológie a 
ich rozšírenie o 
estetické hľadisko 

OSR 

  27.-29 - telo človeka , zvieraťa 



drôt...)-   námet: hľadanie 
tvaru univerzálneho 
živočícha b) žiaci kreslia 
tvary (obrysové línie) 
zvieracích tiel a nanášajú ich 
cez seba; vzniká akumulácia 
tvarov- technika: a) 
rôznofarebná kresba, b) 
transparentná plošná maľba 
(akvarel) 

VI. 
  

tradícia a identita/ kultúrna 
krajina 

-   námet: a) legendy a 
historické príbehy b) 
fantazijné rekonštrukcie  c) 
aktualizácie     d) rozvíjanie 
fikcií žiaci výtvarne 
spracovávajú kroniku obce, 
mesta, komunity (z 
historického alebo 
fantastického hľadiska), 
zaznamenávajú, 
transformujú a vymýšľajú 
legendy; porovnávajú ich s 
príbehmi iných regiónov, 
kultúr – hľadajú a výtvarne 
spracovávajú (ilustrácia - 
séria kresieb, komiks, 
kronika, diptych 
konfrontujúci rozdiely...) 
rozdielne a podobné  - 
technika: a) kresba, 
kolorovaná kresba, b) 
grafika, c) maľba 

a) spoznávanie a 
aktívne spracovávanie 
mikrohistórie b) 
rozvíjanie fantázie c) 
posilňovanie identity 
a tolerancie 

OSR 

  30.-31 - rozprávky, príbehy, 
legendy a história obce, 
regiónu spracované 
výtvarnou formou 

    škola v galérii/galéria v škole a) výstava v galérii / múzeu, 
objavovanie diela / diel v 
galérii a hlbšie uvažovanie o 
nich na základe 
predchádzajúceho 
vzbudenia záujmu o originál 
diela a jeho bližšie 
spoznanie b) ľubovoľná sada 
rôznych reprodukcií diel  

poznávanie umenia v 
origináli ( i 
prostredníctvom 
literatúry, internetu), 
priamy styk s voľným 
a úžitkovým umením 
na výstavách, 
podujatiach, 
urbanistickom a 
prírodnom prostredí 

OSR 

  32.-33 - slovo a obraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ročník: 8 

Mesiac Hodina Tematický celok Téma Výkonový štandard Obsahový štandard Poznámky 

IX. 

  

Výtvarné 
vyjadrovacie 
prostriedky   

  Žiak vie  pochopiť tvarovú 
rozmanitosť vo vzťahu k 
výrazu a konfrontovať 
rôznosti tvarov  

Žiaci uplatňujú 
štylizačné variácie 
jedného predmetného 
tvaru; štylizačné 
posuny: geometrizácia, 
skryštalizovanie, 
zahmlievanie, tvarové 
zmäkčenie, roztečenie, 
zoštíhlenie, stučnenie, 
zmena podobysmerom 
k..., poľudštenie, 
hybridácia... Plošná 
geometrická 
kompozícia  

OSR  

  1.   Štylizácie 

  2.   Štylizácie 

  3.   Štylizácie 

X. 

  

Možnosti 
zobrazovania 
videného sveta 

  Žiak vie pochopiť základný 
nácvik proporčného 
zobrazovania hlavy podľa 
skutočnosti, uvedomuje si 
vzájomné pomery 
zobrazovaných častí, vie 
výstavby tvaru na základe 
pozorovania  

Žiaci kreslia hlavu 
podľa modelu; dôraz je 
na výstavbu (meranie 
proporcií, 
porovnávanie častí, 
hľadanie 
geometrických 
základov) tvaru, až 
potom na vystihnutie 
výrazu; na základe 
kresby sa pokúsia o 
karikatúru, žiaci 
následne modelujú 
hlavu podľa modelu; 
dôraz na priestorové 
pozorovanie, 
viacpohľadovosť, 
výstavbu tvaru od 
geometrie k 
organickému výrazu 
Žiaci sa sústredia na 
farebnosť pokožky, 
modeláciu, svetlo a 
tieň; fantastické 
farebné posuny  

OSR, ENV  

  4.   Kresba hlavy 

  5.   Portrét 

  6.   Maľba portrétu 

  7.   Maľba portrétu 

XI. 

  

Podnety 
moderného a 
súčasného 
výtvarného 
umenia 

  Žiak vie sledovať premeny 
vizuálnej podoby artefaktu, 
pochopiť technické 
možnosti zobrazovania 
procesu zmeny Žiaci 
pochopia základné 
konceptualizácie predstavy  

Žiaci tvoria objekty 
(obrazy) z 
premenlivých 
materiálov (pigmenty, 
vosk, papierovina, 
chlieb, sneh, lepené 
piliny...), vystavia ich na 
určitý čas fyzikálnym 
(poveternostným) 
vplyvom a sledujú 
(zaznamenávajú) ich 
zmeny Žiaci vymyslia 
obraz alebo sochu; 
vizualizujú ju vo forme 
slov tak, aby nápisy (ich 
inštalácia) čo najviac 
evokovali nezobrazený 
predmet...  

OSR  ENV  

  8.    Procesuálne 
umenie; 
inštalácia 

  9.    Konceptuálne 
umenie 

  
  

Výtvarné 
činnosti 

  Žiaci vedia pochopiť 
myšlienkové, materiálové a  

rokokové odevy a 
doplnky: analýza a 

ONV OSR  



inšpirované 
dejinami 
umenia  

technické možnosti kultúr, 
uvedomujú si kultúry 
materiálu a variabilnosť 
riešení  

štúdia (skica) 
rokokového odevu a 
pokus o aplikáciu 
dobového tvaroslovia 
na súčasný odev 
(športový dres, odev 
kozmonauta, plavky...) 
príp. nábytok karosériu 
auta ... opis ornamentu  

  10. - 
12 

  Umenie baroka a 
rokoka 

        

        

        

        

        

        

        

        

  
  

Podnety 
fotografie 

  Žiak vie pochopiť 
výrazovosti tváre, 
manipulácie s výrazom 
prostredníctvom svetla a 
kompozície a hľadanie 
charakterizačných atribútov  

reklama – tvorba 
fotografií na známe 
reklamy a slogany, 
irónia, parafráza  

OSR MUV  

XII. 13. - 
14 

  Fotografický 
portrét/ 
reklamná 
fotografia 

        

        

        

        

        

        

        

I. 
  

Podnety filmu 
a videa 

  Žiak zmysluplne komentuje 
na základe sledovanie 
ukážok, vďaka ktorým 
možno vysvetliť a doceniť 
už zložitejšie problémy, 
týkajúce sa filmového 
umenia  Vie ukázať 
základné pravidlá 
fungovania akcie, fikčného 
(skratkovitého, klipovitého) 
diania, rytmizácie vo 
filmovom zábere.  

Žiaci pozerajú krátke 
ukážky filmov a videí a 
diskutujú o nich; 
úlohou je zorientovať 
sa v základných 
filmových druhoch a 
žánroch: - hraný, 
dokumentárny, 
animovaný - komédia, 
detektívka, rozprávka, 
science-fiction... a 
rozlíšiť základné typy 
videoumenia: - video, 
videoinštalácia, 
videoplastika, 
videoperformancia; 
porovnať špecifiká 
filmu a videa; v čom sa 
môžu prelínať a miešať 
jednotlivé žánre?  

OSR  

  15. - 
16 

  Film a video; 
žáner, druh filmu 

      Film a video; 
sledovanie akcie, 
rytmu, príbehu 

        

        

        

        

        

  
  

Synestetické 
podnety 

  Žiak vie vytvoriť návrh 
plagátu pre rôzne hudobné 
udalosti.  

Žiaci sa snažia odlíšiť 
rôzne hudobné žánre 
a prevedenia (napr. 
koncert komponovanej 
hudby, opera, džezový, 
rockový, punkový ... 
koncert, klip, 
pouličných 
hudobníkov, 
karnevalovú kapelu, 
štúdiovú hudbu ...) 

  

  17. - 
18 

  Dizajn pre rôzne 
hudobné žánre 

        



prostredníctvom 
telového a tvárového 
dizajnu, odevu, scény, 
svetelných efektov 
návrh plagátu pre 
rôzne hudobné udalosti  

III. 
  

Podnety 
architektúry 

  Oboznámiť sa s 
hmotovopriestorovou 
skladbou interiéru a 
exteriéru  

Žiaci kreslia 
umiestňovanie 
miestností do 
pravidelných rastrov 
(predtlačené alebo 
predkreslené, napr. 
štvorčekovaný papier). 
Žiaci nakreslia plánik 
interiéru, napĺňajú ho 
prvkami tak, aby 
interiér bol úsporný, 
krásny, starobylý, 
pohodlný, čistý, veľký 
malý... Al.: kresba 
prvkov barokovej 
architektúry - 
kolonáda, priečelie, 
kupola,...  

OSR MUV  

  19.   Vzťahy a 
špecifiká 
interérua 
exteriéru 

        

        

  
  

Podnety 
dizajnu 

  Žiak si uvedomí funkcií a 
vedľajších účinkov reklamy, 
možných reklamných hier. 
Rozvíja vtipné riešenia.  

a) návrh reklamy na 
vytipovaný výrobok, 
podujatie... vymýšľanie 
reklamného sloganu – 
jeho riešenie ako textu 
(v spojení so 
symbolom, obrazom), 
návrh reklamného 
predmetu, pútača, 
reklamy do časopisu; 
podpora vtipných, 
ironických a 
metafyzických riešení 
b) návrh na plagát 
(bilboard) pre aktuálnu 
aktivitu – vzťah 
obrazovej a textovej 
informácie  

OSR  

  20. - 
22 

  Grafický dizajn - 
reklama, vzťah 
textu a obrazu  

  

  

Tradície a 
podnety 
remesiel 

  Žiak vytvorí objekt z 
mäkkého dreva alebo 
navrhne potlač na súčasť 
ľudového kroja Žiak vytvorí 
drevený objekt z mäkkého 
dreva alebo navrhne potlač 
na súčasť ľudového kroja  

a) podnety rezbárstva: 
žiaci vyrezávajú z 
mäkkého dreva (z 
náhradného umelého 
materiálu) menšiu 
sochu (predmet) b) 
návrh potlače na 
zásteru, ľudový kroj, 
šatku, ... a) podnety 
stolárstva: žiaci 
vytvárajú drevený 
objekt – sochu, v ktorej 
využívajú povrchový 
charakter dreva, 
priznaný výtvarný 
charakter spojovacích 
techník (čap a rozpor, 
uholníky, lepenie, 
klincovanie, 
skrutkovanie...) b) 
návrh potlače na 

OSR ENV 
OSR MEV  

II.  23. - 
24 

  Podnety 
rezbárstva/ 
remesiel 

      Podnety 
stolárstva/ 
remesiel 



zásteru, ľudový kroj, 
šatku, ...  

  

  

Podnety 
poznávania 
sveta 

  Žiak vie hľadať 
zodpovedajúce technické 
prostriedky: a) hľadanie 
formálneho vzťahu medzi 
výtvarným jazykom a 
gramatickými alebo 
matematickými princípmi 
b) rozvíjanie fantázie a 
improvizačných schopností 
c) posilnenie poznatkov z 
jazykov a matematiky a ich 
rozšírenie o estetické 
hľadisko  

a) gramatika: žiaci 
spolu s učiteľom 
analyzujú gramatické a 
slovné tvary: podstatné 
mená – slovesá – 
prídavné mená, 
homonymá –
synonymá, oznamovací 
–rozkazovací – 
opytovací spôsob, 
onomatopoické 
(zvukomalebné) slová... 
a hľadajú možnosti ich 
výtvarného zobrazenia 
(ikonického, 
symbolického, 
konceptuálneho)... b) 
matematika: žiaci spolu 
s učiteľom analyzujú 
matematické úkony: 
sčítanie, odčítanie, 
násobenie, delenie, 
kombinácie, variácie... 
a snažia sa ich 
vizualizovať  

OSN, ENV  

IV. 25. - 
27 

  Výtvarné reakcie 
na gramatické a 
matematické 
štruktúry 

  
  

Elektronické 
médiá 

  "Žiak vie vytvoriť 
prezentačné strany 
upravené  

    

V. 27. - 
30 

  Príprava 
elektronickej 
prezentácie 
/vlastné 
portfólio 

  

  

  Potrfólio 
vytvorené na 
základe 
polotovarov 
pripravených na 
počítači/ zásady 
prezentácie 

  prezentáciu založenú 
na prepojení textu a 
obrazu (foto, sken, 
video); vypracuje 
titulnú stránku 
prezentácie, krátky text 
(napr. životopis) a 
grafickú úpravu; výstup 
si napáli na CD bežný 
textový softvér s 
použitím obrázkov 
učiteľ oboznámi žiakov 
s možnosťami digitálnej 
prezentácie; žiaci si 
tvoria portfólio v 
tradičnej forme (napr. 
do zakladača a pod.)  

  

    Škola v galérii   Žiak si vie uvedomiť Vzťahy 
architektúry a jej okolia, vie 
rozvíjať priestorovú 
orientáciu, vnímať celky i 
detaily, precvičuje si 
orientáciu v prostredí.   

a) Priestor galérie – 
budova a výstavná sieň 
Uvažovanie o priestore 
galérie ako mieste, 
ktoré má svoj príbeh, 
svojho génia loci, v 

OSR  

VI. 31. - 
33 

  Čo je galéria 

      Zoznámenie sa s 
priestorom 



galérie a jeho 
géniom loci 

ktorom kedysi bývali 
zaujímaví ľudia. Dnes 
tu bývajú diela. 
Uvažovanie o tom, ako 
sa diela do galérie 
dostali. Kto každý je 
potrebný k tomu, aby 
mohla vzniknúť 
výstava? Akí rôzni ľudia 
dnes v galérii pracujú? 
b) trieda, školské 
chodby Uvažovanie o 
priestore školy, o tom, 
ako sa tu cítim, čo by sa 
dalo zmeniť zlepšiť. 
Predstavte si, že by sa 
chodby galérie zmenili 
na výstavné miestnosti. 
Akú výstavu by ste tu 
vytvorili, aké diela 
vystavili?  

 

 

 

 

 

 


