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1 Vymedzenie cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 
 

 vytvárať priaznivú a tvorivú pracovnú atmosféru v škole,  

 podporovať a rozvíjať vzťah k minulosti a histórii obce, 

 upevňovať medziľudské vzťahy, 

 modernizovať štýl vyučovania a učenia sa, 

 podporovať humanizačné trendy, 

 vzdelávanie zamerať na rozvoj kompetencií žiakov, 

 zabezpečovať    rozvoj    komunikácie,    komunikačných    zručností a   čitateľskej 

gramotnosti od 1. ročníka, 

 zvyšovať  gramotnosť  v oblasti  informačno-komunikačných  technológií, 

 rozvíjať  pracovné   zručnosti, kreativitu, experimentovanie, vytvárať  kladný  vzťah  k 

práci,  k technike  a k aktívnej  tvorbe  (podpora ľudových remesiel) 

 ochraňovať životné prostredie a prírodu,   

 neustále  podporovať  šport,  zdravý  spôsob  života a  pravidelné  športovanie, 

 udržiavať ľudové zvyky a tradície. 

 

2 Stupeň vzdelania 
 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

 

3 Zameranie školy 
 

3.1 Profil absolventa – ISCED 2 

 
 Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese vzdelávania 

a sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich aktivít. 

 

3.2 Kompetencie absolventa 
 

 Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými 

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov 

a špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania: 

 pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia a osvojovania si poznatkov, 

 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou, 

 využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka, 
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 používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je 

schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia, 

 používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život, 

 vyhľadáva a využíva viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení 

problémov s uplatnením zásad kritického myslenia, 

 dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote, 

 uplatňuje osvojené základe pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine, 

 posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce 

profesijné záujmy, 

 chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote, 

 uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

 prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti, 

 pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných, 

 má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte. 

 

 Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho 

vzdelávania.  

 

4 Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 
 

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Formy výchovy a vzdelávania: denná 

Formy výchovy a vzdelávania: individuálny prístup, skupinové vyučovanie 

 

5 Učebné osnovy 
 

5.1 Učebné osnovy pre 5. ročník 
Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 5. ročník  

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Anglický jazyk 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Nemecký jazyk   
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Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré 
menia svoju kvalitu. 

Informatika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a príroda 

Fyzika   

Chémia   

Biológia  
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

oplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré 
menia svoju kvalitu. 

Geografia 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Občianska náuka   

Človek a hodnoty 

Náboženská výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Etická výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a svet práce Technika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Výtvarná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré 
menia svoju kvalitu. 

Zdravia a pohyb 
Telesná a športová 
výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždene, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch Geometria a meranie o 8 hodín, Počtové výkony 

s prirodzenými číslami o 10 hodin a v tematickom celku Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické matematické myslenieo 15 hodín. 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Disponibilné hodiny v predmete Dejepis budú použité po 

jednej vyučovacej hodine v každej téme na rozširovanie a utvrdenie učiva. 
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Voliteľné (disponibilné) hodiny:  Vo vyučovacom predmete Výtvarná výchova sa zvyšuje 

časová dotácia o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije 

na zmenu kvality výkonu v tematických celkoch: Podnety výtvarného umenia o 11 hodín, 

Podnety fotografie o 4 hodiny, Podnety filmu a videa o 4 hodiny,  Podnety architektúry o 2 

hodiny, Podnety dizajnu o 2 hodiny, Podnety tradičných remesiel o 2 hodiny, Podnety rôznych 

oblastí poznávania sveta o 4 hodiny a Škola v galérii – galéria v škole o 4 hodiny.  

 

5.1.1 Slovenský jazyk a literatúra v 5. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Slovenský jazyk 

a literatúra , schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 5 VH týždenne – 165 VH za školský rok 

Jazyková zložka: 3 VH týždenne/ 99 VH ročne 

literatúra: 2 VH týždenne/ 66 VH ročne 

Rozdelenie tematických celkov: 

Slovenský jazyk:  

Tematické celky Počet 

hodín 

Zhovárame sa a diskutujeme 20 

Podstatné mená 18 

Chceme byť informovaní 5 

Píšeme si so známymi 6 

Informujeme včas a správne 5 

Prídavné mená  8 

Opisujeme svet vôkol nás 9 

Tvoríme jednoduché príbehy 16 

Opis pracovnej činnosti 12 

Spolu: 99 
 
 
Literatúra: 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod do literatúry 5. ročníka 4 
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Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova, mediálna výchova. 

 

 

5.1.2 Anglický jazyk v 5. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Anglický jazyk, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 3 VH týždenne - 99 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 15 

Môj život 12 

Môj domov 16 

Zvieratá 12 

Šport 11 

V ríši rozprávok (ľudové rozprávky) 10 

Poézia nonsensu  3 

Ľudové rozprávky iných národov 4 

Autorské rozprávky  8 

Ľudové piesne 3 

Pozrime si rozprávku 9 

Čo opriadli povesti 10 

Príbehy spred tisícročí 5 

Zľudovené piesne 1 

Príbehy na rýchle čítanie 3 

Vedomosti z každej oblasti 4 

Opakovanie učiva 5. ročníka 2 

Spolu: 66 
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Cestovanie 11 

Stravovanie 22 

Spolu 99 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú vo vyučovacích hodinách 

využité tieto prierezový témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti, Environmentálna výchova.  

 

5.1.3 Matematika v 5. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Matematika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 4 + 1 VH týždenne - 165 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Vytvorenie oboru prirodených čísiel do a nad milión 26 

Počtové výkony s prirozdenými číslami 63 

Geometria a meranie 38 

Súmernosť v rovine (osová a stredová) 19 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie 

19 

Spolu 165 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždene, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch Geometria a meranie o 8 hodín, Počtové výkony 

s prirodzenými číslami o 10 hodin a v tematickom celku Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické matematické myslenieo 15 hodín. 

 



12 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Enviromentálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Ochrana života a zdravia, Dopravná výchova. 

 

5.1.4 Informatika v 5. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť:Matematika a práca s informáciami 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Informatika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

Rozdelenie tematických celkov:  

 

Tematické celky Počet hodín 

Reprezentácie a nástroje 13 

Komunikácia a spolupráca 6 

Algoritmické riešenie problémov 6 

Softvér a hardvér 5 

Informačná spoločnosť 3 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, 

Mediálna výchova  

 

5.1.5 Biológia v 5. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Biológia 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne – 66 VH za školský rok 
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Rozsah vyučovacieho predmetu:  

 

Rozsah vyučovacieho predmetu Počet hodín 

Príroda a život 8 

Spoločenstvá organizmov  

 život v lese 25 

 život vo vode a na brehu 18 

 život na poliach a lúkach 15 

Spolu: 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia. 

 

5.1.6  Dejepis v 5. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Geografia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2VH týždenne – 33 + 33 h disponibilné VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín Disponibilné 

Od blízkeho k vzdialenému 12 12 

Človek v premenách priestoru a času 12 12 

Človek a komunikácia 9 9 

Spolu 33 33 

 

Disponibilné hodiny som použil po jednej vyučovacej hodine v každej téme na rozširovanie 

a utvrdenie učiva. 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, 

Multikultúrna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Mediálna výchova. 
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5.1.7 Geografia v 5. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť:Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Geografia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 1 

Planéta Zem 19 

Zobrazovanie Zeme 15 

Cestujeme po Zemi 31 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 

Prierezové témy:V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú vo vyučovacích hodinách 

využité tieto prierezový témy: Multikultúrna výchova, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Regionálna výchova. 
 

5.1.8 Etická výchova v 5. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Etická výchova, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 
 

Tematické celky Počet hodín 

Otvorená komunikácia 8 
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Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 7 

Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 7 

Tvorivosť v medziľudských vzťahoch 7 

Etické aspekty ochrany prírody 4 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova.  

 

5.1.9 Náboženská výchova v 5. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť:Človek a hodnoty 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Náboženská 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Boh hovorí k človeku 7 

Dialóg Boha a človeka 7 

Náš dialóg s Bohom 6 

Obeta Božieho ľudu 6 

Dialóg cez službu 7 

Spolu: 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna 

výchova, Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia 
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5.1.10 Technika v 5.  ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce   

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Technika 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu Počet hodín 

Technika  

 Človek a technika 5 

 Človek a výroba v praxi 8 

 Úžitkové a darčekové predmety 9 

Ekonomika domácnosti  

 Plánovanie a vedenie domácnosti 4 

 Príprava jedál a výživa 7 

Spolu: 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

5.1.11 Hudobá výchova v 5. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť:Umenie a kultúra   

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Hudobná 

výchova schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 
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Rozsah vyučovacieho predmetu: 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu Počet hodín 

Ako sa nám prihovára hudba 11 

Prostredníctvom hudby poznávame svoju 

hudobnú kultúru i kultúru iných národov  

14 

Hudba spojená s inými druhmi umenia 8 

Spolu: 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana 

života a zdravia. 

 

5.1.12 Výtvarná výchova pre 5. ročník základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra   

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Výtvartná 

výchova schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 
 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 + 1 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu Počet hodín 

Výtvarný jazyk 2 

Možnosti zobrazovania videného sveta 4 

Podnety výtvarného umenia 14 

Podnety fotografie 6 

Podnety fimu a videa 6 

Podnety architektúry 4 

Podnety dizajnu 4 

Podnety tradičných remesiel 4 

Elektronické média 4 

Podnety hudby a literatúry 4 

Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 6 
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Tradícia a identita/kultúrna krajina 2 

Škola v galérií – galéria v škole 6 

Spolu: 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  Vo vyučovacom predmete Výtvrná výchova sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch: Podnety výtvarného umenia o 11 hodín, Podnety 

fotografie o 4 hodiny, Podnety filmu a videa o 4 hodiny,  Podnety architektúry o 2 hodiny, 

Podnety dizajnu o 2 hodiny, Podnety tradičných remesiel o 2 hodiny, Podnety rôznych oblastí 

poznávania sveta o 4 hodiny a Škola v galérii – galéria v škole o 4 hodiny.  

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia 

 

5.1.13 Telesná a športová výchova v 5. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť:Zdravie a pohyb   

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Telesná 

a športová výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod 

číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

Dievčatá 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 1 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 5 

Atletika 8 

Základy gymnastických športov 10 

Športové hry 14 

Povinne voliteľný celok 16 

Sezónne činnosti 11 

Záver 1 

Spolu 66 
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Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú vo vyučovacích hodinách 

využité tieto prierezový témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia, Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu. 

 

 Chlapci 

Tematické celky Počet hodín 

Zdravie a jeho poruchy 2 

Zdravý životný štýl 2 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 2 

Športové činnosti pohybového režimu 4 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Atletika 18 

TC: Základy gymnastických športov 10 

TC: Športové hry 20 

TC: Sezónne pohybové činnosti 8 

Spolu: 66 

 
 
 
Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia,  

 

 

5.2 Učebné osnovy pre 6. ročník 
 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 6. ročník  

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Anglický jazyk 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré 
menia svoju kvalitu. 

Nemecký jazyk   

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré 
menia svoju kvalitu. 
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Informatika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a príroda 

Fyzika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Chémia   

Biológia  
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré 
menia svoju kvalitu. 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré 
menia svoju kvalitu. 

Geografia 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Občianska náuka 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a hodnoty Náboženská výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a svet práce Technika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Výtvarná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Zdravia a pohyb 
Telesná a športová 
výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  Vo vyučovacom predmete Anglický jazyk sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodiny týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch Úvod o 3 hodiny, Môj život o 4 hodiny, Zvieratá 

o 3 hodiny, Prázdniny o 3 hodiny, Jedlo o 5 hodín, Svet o 4 hodiny, Zábava o 11 hodín. Tieto 

hodiny budú použité na posilnenie komunikačných zručností.  

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch : Deliteľnosť 4 hodiny, Desatinné čísla o 3  hodiny, 
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Uhol 3 hodiny, Trojuholník 3 hodiny, Obsah obdĺžnika a štvorca 9 hodín, Kombinatorika 3 

hodiny a Opakovanie 8 hodín. 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Biológia sa zvyšuje časová dotácia 

o 1 hodinu týždene, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality 

výkonu: 

 táto hodinová dotácia bude využívaná na upevnenie a prehĺbenie učiva, 

 v jednotlivých tematických celkoch pri riešení úloh na budovanie vzťahu medzi 

biológiou a prírodou, 

 na rozvíjanie čítania s porozumením, analýzu textu, na spoznávanie mikroorganizmov, 

rastlín a živočíchov, na opakovanie a spätnú kontrkou, 

 zvýšenie časovej dotácie v 6. ročníku je zamerané na rozširujúce témy a praktické 

aktivity, na tvorbu projektu, beseda so včelárom, 

 zvýšenie časovej dotácie umožňuje efektívnejšie upevňovanie a opakovanie. 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  Vo vyučovacom predmete Dejepis  sa zvyšuje časová dotácia 

o 1 hodinu týždene, čo činí 33 hodín ročne. Tieto vyučovacie hodiny sa využijú na upevnenie 

učiva a rozšírenie tém: Egypt, Grécko, Rím, Arabská ríša, Franská ríša, Život v stredoveku, 

Rytieri, Grécke báje a povesti a na tvorbu projektov. 

 

5.2.1 Slovenský jazyk a literatúra v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Slovenský jazyk 

a literatúra , schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 5 VH týždenne – 165 VH za školský rok 

Jazyková zložka: 3 VH týždenne/ 99 VH ročne 

literatúra: 2 VH týždenne/ 66 VH ročne 

Rozdelenie tematických celkov: 

Slovenský jazyk:  

Tematické celky Počet 

hodín 

Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka 10 
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Zhovárame sa a diskutujeme 4 

Ako tvoríme slová (pomenovania) 8 

Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov 33 

Svet v pohybe 19 

Nielen ľudia, ale aj vety tvoria príbehy 14 

Opakovanie učiva 6. ročníka  9 

Informujeme presne a pútavo 2 

Spolu: 99 
 
 
Literatúra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, 

multikultúrna výchova, mediálna výchova. 

 

5.2.2 Anglický jazyk v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Jazyk a komunikácia  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Anglický jazyk, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0 s platnosťou. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 3 + 1 VH týždenne –132 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 7 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod do literatúry 6. ročníka 3 

Ľudová slovesnosť 6 

Poézia 16 

Rozprávanie vo veršoch i v próze 35 

Dramatické umenie  3 

Opakovanie učiva 6. ročníka 3 

Spolu: 66 
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Môj život 22 

Zvieratá 17 

Prázdniny 15 

Jedlo 20 

Svet 19 

Zábava 32 

Spolu 132 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  Vo vyučovacom predmete Anglický jazyk sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodiny týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch Úvod o 3 hodiny, Môj život o 4 hodiny, Zvieratá 

o 3 hodiny, Prázdniny o 3 hodiny, Jedlo o 5 hodín, Svet o 4 hodiny, Zábava o 11 hodín. Tieto 

hodiny budú použité na posilnenie komunikačných zručností.  

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova, Tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti, Mediálna výchova, Environmentálna výchova.  

 

5.2.3 Matematika v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Matematika a práca s informáciami 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Matematika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0 s platnosťou. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 4 + 1 VH týždenne - 165 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Počtové operácie s prirodzenými číslami 10 

Deliteľnosť 16 

Uhol 19 

Desatinné čísla 51 

Trojuholník 18 

Obsah obdĺžnika a štvorca 20 

Objem kvádra a kocky 4 

Kombinatorika 12 



24 

 

Opakovanie 15 

Spolu 165 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch : Deliteľnosť 4 hodiny, Desatinné čísla o 3  hodiny, Uhol 

3 hodiny, Trojuholník 3 hodiny, Obsah obdĺžnika a štvorca 9 hodín, Kombinatorika 3 hodiny 

a Opakovanie 8 hodín. 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova 

 

5.2.4 Informatika v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Matematika a práca s informáciami 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Informatika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov:  

 

Tematické celky Počet hodín 

Reprezentácie a nástroje 13 

Komunikácia a spolupráca 6 

Algoritimické riešenie problémov 6 

Softvér a hardvér 5 

Informačná spoločnosť 3 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, 

Mediálna výchova a Multikultúrna výchova 
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5.2.5 Fyzika v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Fyzika 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu:  

 

Rozsah vyučovacieho predmetu Počet hodín 

Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok 35 

Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 31 

Spolu: 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia 

 

5.2.6 Biológia v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Biológia 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 + 1 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu:  

 

Rozsah vyučovacieho predmetu Počet hodín 

Život s človekom a v ľudských sídlach 22 

Živé organizmy a ich stavba 44 
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Spolu: 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Biológia sa zvyšuje časová dotácia 

o 1 hodinu týždene, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality 

výkonu: 

 táto hodinová dotácia bude využívaná na upevnenie a prehĺbenie učiva, 

 v jednotlivých tematických celkoch pri riešení úloh na budovanie vzťahu medzi 

biológiou a prírodou, 

 na rozvíjanie čítania s porozumením, analýzu textu, na spoznávanie mikroorganizmov, 

rastlín a živočíchov, na opakovanie a spätnú kontrkou, 

 zvýšenie časovej dotácie v 6. ročníku je zamerané na rozširujúce témy a praktické 

aktivity, na tvorbu projektu, beseda so včelárom, 

 zvýšenie časovej dotácie umožňuje efektívnejšie upevňovanie a opakovanie. 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova. 

 

5.2.7 Dejepis v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a spoločnosť  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Dejepis, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 1+ 1 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Obrazy pravekej spoločnosti 7 

Obrazy stredovekej spoločnosti 33 

Obrazy stredovekého sveta 26 

Spolu: 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  Vo vyučovacom predmete Dejepis  sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždene, čo činí 33 hodín ročne. Tieto vyučovacie hodiny sa využijú na 

upevnenie učiva a rozšírenie tém: Egypt, Grécko, Rím, Arabská ríša, Franská ríša, Život 

v stredoveku, Rytieri, Grécke báje a povesti a na tvorbu projektov. 
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Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna 

výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu 

a prezentácia zručností. 

 

5.2.8 Geografia v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Geografia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

Tematické celky Počet hodín 

Afrika 15 

Ázia 18 

Spolu: 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Environmentálna výchova.  

 

5.2.9 Občianska náuka v 6. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť:Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Občianska 

náuka, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu:1VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

Tematické celky Počet hodín 

Moja rodina 12 
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Moja trieda, moja škola 8 

Moja vlasť 10 

Európska únia 3 

Spolu: 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Mediálna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Multikultúrna výchova 

 

5.2.10 Náboženská výchova v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a hodnoty 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Náboženská 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Pravda ako hodnota 5 

Hľadanie pravdy o svete 9 

Hľadanie pravdy o sebe 6 

Ohlasovatelia pravdy 6 

Konať v pravde 7 

Spolu: 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci primárneho vzdelávania majú prierezový charakter tieto témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova 

 

5.2.11 Technika v 6.  ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a svet práce   

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Technika 



29 

 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu Počet hodín 

Technika 22 

Ekonomika domácnosti 11 

Spolu: 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

5.2.12 Hudobá výchova v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Umenie a kultúra   

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Hudobná 

výchova schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu Počet hodín 

Úvod 1 

Hudba v minulosti a súčastnosi 22 

Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych 

národov 

20 

Spolu: 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova 
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5.2.13 Výtvarná výchova pre 6. ročník základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Umenie a kultúra   

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Výtvartná 

výchova schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu:  
 

Rozsah vyučovacieho predmetu Počet hodín 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 3 

Možnosti zobrazovania videného sveta 5 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia  3 

Podnety filmu a videa 2 

Podnety moderného a súčasného výtv. umenia 3 

Podnety fotografie 2 

Podnety architektúry 1 

Podnety dizajnu 3 

Elektronické média 2 

Synestetické podnety 2 

Podnety poznávania sveta 1 

Tradísia a podnet remesiel 3 

Škola v galérii 3 

Spolu: 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova 

 

5.2.14 Telesná a športová výchova v 6. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Zdravie a pohyb   
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Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Telesná 

a športová výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod 

číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Dievčatá 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 1 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 5 

Atletika 8 

Základy gymnastických športov 10 

Športové hry 14 

Povinne voliteľný celok 16 

Sezónne činnosti 11 

Záver 1 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú vo vyučovacích hodinách 

využité tieto prierezový témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia, Výchova 

k manželstvu a rodičovstvu. 

 

 Chlapci 

Tematické celky Počet hodín 

Zdravie a jeho poruchy 2 

Zdravý životný štýl 2 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 2 

Športové činnosti pohybového režimu 4 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Atletika 18 

TC: Základy gymnastických športov 10 

TC: Športové hry 20 

TC: Sezónne pohybové činnosti 8 

Spolu: 66 
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Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 
Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia 

 

 

5.3 Učebné osnovy pre 7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 7. ročník  

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Anglický jazyk 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Nemecký jazyk 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré menia 
svoju kvalitu. 

Informatika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a príroda 

Fyzika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Chémia 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Biológia  
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré menia 
svoju kvalitu. 

Geografia 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Občianska náuka 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a hodnoty 
Náboženská 
výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 
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Človek a svet práce Technika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Výtvarná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Zdravia a pohyb 
Telesná a športová 
výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:Vo vyučovacom predmete Nemecký jazyk sa zvyšuje časová 

dotácia na 2 hodiny týždenne, čo predstavuje 66 hodín ročne.  

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždene, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch :  Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné 

racionálne čísla o 6 hodín, Percentá, promile o 6 hodín, Kocka, kváder o 5 hodín, Pomer, 

priama a nepriama úmernosť o 4 hodín, Rovnobežník o 3 hodiny a metódy riešenia 

kombinatorických úloh o 4 hodiny a opakovanie 5 hodín. 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Dejepis sa zvyšuje časová dotácia 

o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu 

kvality výkonu v tematických celkoch Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline o 5 hodín, 

Slováci v Uhorskom kráľovstve o 8 hodín, Rodí sa európska novoveká spoločnosť o 7 hodín, 

Habsburská monarchia v novoveku o 13 hodín.  

 

5.3.1 Slovenský jazyk a literatúra v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Slovenský jazyk 

a literatúra , schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 4 VH týždenne - 132VH za školský rok 

Jazyková zložka: 2 VH týždenne/ 66 VH ročne 
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literatúra: 2 VH týždenne/ 66 VH ročne 

Rozdelenie tematických celkov: 

Slovenský jazyk 

Tematické celky Počet hodín 

Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka 11 

Komunikačné situácie 5 

Komunikácia v spoločnosti 11 

Slovné druhy 27 

Skladba 5 

Projekt 2 

Opakovanie učiva zo 7. ročníka 5 

Spolu: 66 
 
Literatúra  

Tematické celky Počet hodín 

Umelecká literatúra v poézii 5 

Anekdoty, poézia 8 

Piesne 8 

Umelecká literatúra v próze, Detský hrdina 

v literatúre 

13 

Dobrodružstvo v literatúre 5 

Fantasy literatúra 4 

Detektívka  2 

Western 2 

Robinsonáda 6 

Dramatické umenie, Rozhlasová hra 2 

Filmové umenie 5 

Opakovanie učiva zo 7. ročníka 6 

Spolu: 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, 

multikultúrna výchova, mediálna výchova. 

 

5.3.2 Anglický jazyk v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Jazyk a komunikácia 
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Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Anglický jazyk, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:3 VH týždenne -99 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 8 

Môj život 20 

Budúcnosť 17 

Časy a miesta 18 

Mestá 12 

Skúsenosti 14 

Problémy 10 

Spolu 99 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy:Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života 

a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  

 

5.3.3 Nemecký jazyk v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Jazyk a literatúra  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Nemecký jazyk, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu:2 VH týždenne - 66 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Štart: Ahoj! Dobrý deň 14 
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L1: A kto si ty? 14 

L2: Laura rada lozí 12 

L3: Toto robia kamaráti spolu 14 

Opakovanie 6 

L4: Simon má rád informatiku 6 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:Vo vyučovacom predmete Nemecký jazyk sa zvyšuje časová 

dotácia na 2 hodiny týždenne, čo činí 66 hodín ročne.  

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova. 

 

5.3.4 Matematika v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Matematika a práca s informáciami 
 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Matematika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 
 

Rozsah vyučovania predmetu: 4 + 1 VH týždenne - 165 VH za školský rok 

 

 

Rozdelenie tematických celkov: 
 

Tematické celky Počet hodín 

Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla 32 

Percentá, promile 26 

Kocka, kváder. Ich povrch a objem v desatinných číslach, premieňanie 

jednotiek objemu 

24 

Pomer. Priama a nepriama úmernosť 29 

Rovnobežník 17 

Metódy riešenia kombinatorických úloh 26 

Opakovanie 11 

Spolu 165 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždene, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch :  Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné 
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racionálne čísla o 6 hodín, Percentá, promile o 6 hodín, Kocka, kváder o 5 hodín, Pomer, 

priama a nepriama úmernosť o 4 hodín, Rovnobežník o 3 hodiny a metódy riešenia 

kombinatorických úloh o 4 hodiny a opakovanie 5 hodín. 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj,Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia 

 

 

5.3.5 Informatika v 7. ročníku základnej školy 

 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania : 

 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet technika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom  2015- 

5130/1760 : 1 – 10A0 od 1.9. 2015 

  

Rozsah vyučovania predmetu : 

1 VH týždenne – 33 VH za školský rok  

Vzdelávacia oblasť : 

Matematika a práca s informáciami 

 

Rozdelenie tematických celkov  

 

Tematické celky Počet hodín 

Komunikácia a spolupráca (KaS) 5 

KaS – práca s webovou stránkou 1 

KaS – vyhľadávanie na webe 1 

KaS – práca s nástrojmi na komunikáciu 3 

Reprezentácie a nástroje (RaN) 22 

RaN - práca s textom 4 

RaN – práca s grafikou 1 

RaN – informácie 3 

RaN – práca s tabuľkami 4 

RaN – práca s prezentáciami 3 

RaN – práca s multimédiami 5 

RaN – štruktúry 2 
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Softvér a Hardvér 6 

SaH – počítač a prídavné zariadenie 3 

SaH – práca v operačnom systéme 1 

SaH – práca so súbormi a priečinkami 2 

Spolu 33 

 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny : 0 hodín   

 

Prierezové témy  : 

V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú v predmete využité tieto prierezové témy : 

Environmentálna výchova, Osobnonstný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Multikultúrna 

výchova, Mediálna výchova 

 

5.3.6 Fyzika v 7. ročníká základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Fyzika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Teplota. Skúmanie premien skupenstiev 16 

Teplo 17 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Enviromentálna výchova, Ochrana života a zdravia 
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5.3.7 Chémia v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Chémia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:2 VH týždenne -66 VH za školský rok 

 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Látky a ich vlastnosti 35 

Premeny látok 31 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Enviromentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

5.3.8 Biológia v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Biológia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:2 VH týždenne –66 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Stavba a funkcie tela stavovcov 16,5 
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Človek a jeho telo 49,5 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Použité prierezové témy:  
 
Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Výchova 
k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna výchova 
 

 

5.3.9 Dejepis v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Dejepis, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH  ŠVP   

   1 VH ŠkVP  – 66 VH za školský rok 

 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 13 

Slováci v Uhorskom kráľovstve 18 

Rodí sa európska novoveká spoločnosť 13 

Habsburská monarchia v novoveku 22 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Dejepis sa zvyšuje časová dotácia 

o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu 

kvality výkonu v tematických celkoch Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline o 5 hodín, 

Slováci v Uhorskom kráľovstve o 8 hodín, Rodí sa európska novoveká spoločnosť o 7 hodín, 

Habsburská monarchia v novoveku o 13 hodín.  
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Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú v tomto predmete využité 

tieto prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti, Environmentálna výchova, Mediálna výchova  

 

 

5.3.10 Geografia v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Geografia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Európa 33 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova 

 

 

5.3.11 Občianska náuka v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Občianska 

náuka, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 
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Tematické celky Počet hodín 

Postavenie jednotlivca v spoločnosti 23 

Sociálne vzťahy v spoločnosti 10 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

5.3.12 Náboženská výchova v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Človek a hodnoty 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Náboženská 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Sloboda a človek 7 

Sloboda a rozhodnutia 7 

Boh oslobodzuje človeka 6 

Rešpektovanie vierovyznaní 8 

Láska ako autorita 5 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova 

 

5.3.13 Technika v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 
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Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Technika 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 
 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 
 

Tematické celky Počet hodín 

Technika 

 Grafická komunikácia v technike 

 Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania 

 Stroje a zariadenia v domácnosti 

 Svet práce 

22 

Ekonomika domácnosti 

 Plnánovanie a vedenie domácnosti 

 Svet práce 

 Domáce práce a údržba domácnosti 

 Príprava jedál a výživa 

 Ručné práce 

 Rodinná príprava 

 Pestovateľské práce a chovateľstvo  

11 

Spolu 33 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, 

Mediálny výchova a Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

5.3.14 Hudobná výchova v 7. ročníku základnej školy 

 

Vzdelávacia oblasť:Umenie a kultúra 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Hudobná 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 
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Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Hlasové činnosti 7 

Inštrumentálne čínnosti 1 

Aktívne počúvanie 22 

Hudobno - pohybové činnosti 2 

Hudobno - dramatické činnosti 

1 

 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

5.3.15 Výtvarná výchova v 7. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť:Umenie a kultúra 
 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Výtvarná 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 
 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 1 

Výtvarné a vyjadrovacie prostriedky 3 

Možnosti zobrazovania videného sveta 4 

Podnety moderného a súčasného výtvarného 

umenia 

3 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 2 

Podnety fotografie 2 

Podnety filmu a videa 2 
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Synestetické podnety 1 

Podnety architektúry 2 

Podnety dizajnu 2 

Tradície a podnety remesiel 3 

Podnety spoznávania sveta 3 

Elektronické média 4 

Škola v galérii 1 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú vo vyučovacích hodinách 

využité tieto prierezový témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Regionálna výchova 

 

5.3.16 Telesná a športová výchova v 7. ročníku základnej školy 

 
Vzdelávacia oblasť:Zdravie a pohyb   

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Telesná 

a športová výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod 

číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

Dievčatá 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 1 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 5 

Atletika 8 

Základy gymnastických športov 10 

Športové hry 14 

Povinne voliteľný celok 16 

Sezónne činnosti 11 

Záver 1 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 
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Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú vo vyučovacích hodinách 

využité tieto prierezový témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia, Výchova k 

manželstvu a rodičovstvu. 

 

 

 Chlapci 

Tematické celky Počet hodín 

Zdravie a jeho poruchy 2 

Zdravý životný štýl 2 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 2 

Športové činnosti pohybového režimu 4 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Atletika 18 

TC: Základy gymnastických športov 10 

TC: Športové hry 20 

TC: Sezónne pohybové činnosti 8 

Spolu: 66 

 
Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 
 
Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia  

 

5.4 Učebné osnový pre 8. ročník 
Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 8. ročník  

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Anglický jazyk 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré menia 
svoju kvalitu. 

Nemecký jazyk   

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet 

 

Informatika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 
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Človek a príroda 

Fyzika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Chémia 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Biológia  
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré menia 
svoju kvalitu. 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Geografia 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Občianska náuka 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Etická výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a svet práce Technika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Výtvarná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Zdravia a pohyb 
Telesná a športová 
výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Anglický jazyk sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch: Minulosť a prítomnosť o 2 hodiny, Sláva a 

bohatstvo o 4 hodiny, Zdravie a bezpečnosť o 6 hodín, Hrdinovia o 7 hodín, Naše prostredie 

o 6 hodín, Vzťahy o 8 hodín. Tieto hodiny budú použité na posilnenie komunikačných zručností 

v témach, ktoré sú často diskutované v modernej spoločnosti. 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 
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zmenu kvality výkonu v tematických celkoch: Kladné a záporné čísla 3 hodiny, Premenná, 

výraz, rovnica 2 hodiny, Kružnica a kruh  6 hodín, Hranol 4 hodiny, Prvadepodobnost 3 hodiny, 

Štatistika 2 hodiny a Opakovanie 13 hodín. 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Biológia budú  disponibilné hodiny 

použité na rozšírenie tematických celkov. 

 

5.4.1 Slovenský jazyk a literatúra v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Slovenský jazyk 

a literatúra , schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 5 VH týždenne - 165VH za školský rok 

Jazyková zložka: 3 VH týždenne/ 99 VH ročne 

literatúra: 2 VH týždenne/ 66 VH ročne 

Rozdelenie tematických celkov: 

Slovenský jazyk 

Tematické celky Počet hodín 

Opakovanie učiva 8 

Debatujeme na úrovni 10 

Buďte asertívni 10 

Kto prednesie prejav? 17 

Slová z prejavu mi ešte znejú v ušiach 7 

Uvažujeme nielen o bežných veciach 16 

Nezabudnite sa prihlásiť včas 4 

Úspešnú plavbu v mori informácií! 5 

Rozprávanie pre poslucháčov a čitateľov 5 

Veľké opakovanie - test 17 

Spolu: 99 
 
Literatúra  

Tematické celky Počet hodín 

Úvod do literatúry 8. ročníka 
2 

Poézia 31 
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Próza 29 

Opakovanie učiva 8. ročníka 4 

Spolu: 66 
 
 
 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, 

multikultúrna výchova, mediálna výchova. 

 

5.4.2 Anglický jazyk v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Anglický jazyk, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 3 + 1VH týždenne - 132 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 5 

Minulosť a prítomnosť 17 

Sláva a bohatstvo 19 

Zdravie a bezpečnosť 21 

Hrdinovia 22 

Naše prostredie 21 

Vzťahy 27 

Spolu 132 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Anglický jazyk sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch: Minulosť a prítomnosť o 2 hodiny, Sláva a 

bohatstvo o 4 hodiny, Zdravie a bezpečnosť o 6 hodín, Hrdinovia o 7 hodín, Naše prostredie 
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o 6 hodín, Vzťahy o 8 hodín. Tieto hodiny budú použité na posilnenie komunikačných zručností 

v témach, ktoré sú často diskutované v modernej spoločnosti. 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Multikultúrna 

výchova, Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova.  

 

 

5.4.3 Matematika v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Matematika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 4 + 1 VH týždenne –165VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Kladná a záporné čísla 28 

Lichobežníka, rovnobežník a trojuholník 24 

Premenná, výraz, rovnica 35 

Kružnica a kruh 26 

Hranol 16 

Pravdepodobnosť 13 

Štatistika 12 

Opakovanie a písomné práce 11 

Spolu 165 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch: Kladné a záporné čísla 3 hodiny, Premenná, 

výraz, rovnica 2 hodiny, Kružnica a kruh  6 hodín, Hranol 4 hodiny, Prvadepodobnost 3 hodiny, 

Štatistika 2 hodiny a Opakovanie 13 hodín. 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 
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5.4.4 Informatika v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Informatika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Reprezentácie a nástroje 20 

Komunikácia a spolupráca 2 

Algoritmické riešenie problémov 8 

Softvér a hardvér 2 

Informačná spoločnosť 1 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Regionálny výchova a Mediálna výchova 

 

5.4.5 Fyzika v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Fyzika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 
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Tematické celky Počet hodín 

Svetlo 24 

Sila a pohyb. Práca. Energia 42 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

5.4.6 Chémia v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Chémia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Zloženie látok 15 

Významné prvy a zlúčeniny 51 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Ochrana 

života a zdravia.  

 

5.4.7 Biológia v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 
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Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Biológia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

 

 

2 VH týždenne ŠVP / 1 + 1 hod. disponibilná / 

Učivo Počet hodín Počet disponibilných hodín 
Základné životné procesy 
organizmov 

44 22 

Dedičnosť a premenlivosť 
organizmov 

8 4 

Životné prostredie organizmov a 
človeka 

14 7 

Spolu: 66 33 

 
Disponibilné hodiny budú venované na rozšírenie tematických celkov. 
 
Použité prierezové témy:  
 
Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, 
Environmentálna výchova 
 

5.4.8 Dejepis v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Dejepis, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Na ceste k moderným národom 12 

Moderný slovenský národ 9 

Rakúsko – Uhorsko 4 
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Prvá svetová vojna 8 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova.  

 

 

5.4.9 Geografia v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Geografia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Slovensko 33 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, 

Ochrana života a zdravia.  

 

5.4.10 Občianska náuka v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Občianska 

náuka, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 
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Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 
 

Tematické celky Počet hodín 

Štát a právo 18 

Ľudské práva a slobody 15 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia. 

 

 

5.4.11 Etická výchova v 8.  ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Etická výchova, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 
 

Tematické celky Počet hodín 

Zdroje etického poznania ľudstva 7 

Život, telesné a duševné zdravie ako etická 

hodnota  

8 

Ekonomické hodnoty a etika 9 

Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 9 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 
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Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana 

života a zdravia 

 

5.4.12 Náboženská výchova v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Náboženská 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 
 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov  

 

 Tematické celky Počet hodín 

Kto som? 4 

Kto je človek? 7 

Ľudskosť 9 

Dôstojnosť a výkon 6 

Kultúra života 7 

spolu 33 

 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny : 0 

 

Prierezové témy  : 

V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú v predmete využité tieto prierezové témy : 

Osobnostný a sociálny rozvoj , Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Výchova 

k manželstvu a rodičovstvu 

 

5.4.13 Technika v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 
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Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Technika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Elektrické spotrebiče v domácnosti 7 

Technická elektronika 6 

Technická tvorba 10 

Svet práce 7 

Domáce práce a údržba domácnosti 3 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Mediálna výchova 

 

 

5.4.14 Hudobná výchova v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Hudobná 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 
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Hlasové činnosti 9 

Inštrumentálne čínnosti 3 

Aktívne počúvanie 17 

Hudobno - pohybové činnosti 2 

Hudobno - dramatické činnosti 2 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Environmentálna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

 

5.4.15 Výtvarná výchova v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Výtvarná 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 1 

Výtvarné a vyjadrovacie prostriedky 3 

Možnosti zobrazovania videného sveta 4 

Podnety moderného a súčasného výtvarného 

umenia 

2 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 3 

Podnety fotografie 2 

Podnety filmu a videa 2 

Synestetické podnety 2 



59 

 

Podnety architektúry 1 

Podnety dizajnu 3 

Tradície a podnety remesiel 2 

Podnety spoznávania sveta 3 

Elektronické média 4 

Škola v galérii 1 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú vo vyučovacích hodinách 

využité tieto prierezový témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Regionálna výchova 

 

5.4.16 Telesná a športová výchova v 8. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť:Zdravie a pohyb   

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Telesná 

a športová výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod 

číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

Dievčatá 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 1 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 5 

Atletika 8 

Základy gymnastických športov 10 

Športové hry 14 

Povinne voliteľný celok 16 

Sezónne činnosti 11 

Záver 1 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 
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Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú vo vyučovacích hodinách 

využité tieto prierezový témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia. 

 

 Chlapci 

Tematické celky Počet hodín 

Zdravie a jeho poruchy 2 

Zdravý životný štýl 2 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 2 

Športové činnosti pohybového režimu 4 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Altetika 18 

TC: Základy gymnastických športov 10 

TC: Športové hry 20 

TC: Sezónne pohybové činnosti 8 

Spolu: 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia 

 

5.5 Učebné osnový pre 9. ročník  
 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 9. ročník  

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré menia 
svoju kvalitu. 

Anglický jazyk 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré menia 
svoju kvalitu. 

Nemecký jazyk 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré menia 
svoju kvalitu. 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet 

 

Človek a príroda Fyzika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 
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Chémia 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Biológia  
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

Doplnené výkony 
vzdelávacieho 
štandardu, ktoré menia 
svoju kvalitu. 

Geografia 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Občianska náuka 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Etická výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Človek a svet práce Technika 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

Zdravia a pohyb 
Telesná a športová 
výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 
vzdelávacím štandardom ŠVP 
pre príslušný predmet. 

 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  Vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra  sa 

zvyšuje časová dotácia o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina 

sa použije na prípravu na Monitor 9 a na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok zo SJL. 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Anglický jazyk sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždene, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch Úvod o 1 hodinu, Problémy o 5 hodín, Budúcnosť 

o 4 hodiny, Naše prostredie o 4 hodiny, Médiá o 7 hodín, Obchod a službyo 6 hodín, Človek a 

spoločnosť o 6 hodín. Tieto hodiny budú použité na posilnenie komunikačných zručností 

v témach, ktoré sú často diskutované v modernej spoločnosti. 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:Vo vyučovacom predmete Nemecký jazyk sa zvyšuje časová 

dotácia na  2 hodiny týždenne, čo predstavuje 66 hodín ročne.  
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Voliteľné (disponibilné) hodiny:Vo vyučovacom predmete Dejepis sa zvyšuje časová dotácia 

o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na prehĺbenie 

a precvičenie učiva. 

 

 

5.5.1 Slovenský jazyk a literatúra v 9. ročníku základnej školy 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Slovenský jazyk 

a literatúra , schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 5 + 1 VH týždenne - 198 VH za školský rok 

Jazyková zložka: 3+1 VH týždenne/ 99+33 VH ročne=132VH ročne 

literatúra: 2 VH týždenne/ 66 VH ročne 

Rozdelenie tematických celkov: 

Slovenský jazyk 

Tematické celky Počet hodín 

Opakovanie 22 

Štýlovo sa obliekaš? Štýlovo sa vyjadruješ? 18 

Staň sa dobrým rečníkom 18 

Uvažujme spolu 35 

Drieme v tebe umelec? 19 

Hľadáme odborníkov 9 

Každý deň povedať dobré slovo 11 

Spolu: 132 
 
Literatúra  

Tematické celky Počet hodín 

Poézia 18 

Epika a epické žánre 36 

Dramatické umenie  12 

Spolu: 66 
 
Voliteľné (disponibilné) hodiny:  Vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra  sa 

zvyšuje časová dotácia o 1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina 

sa použije na prípravu na Monitor 9 a na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok zo SJL. 
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Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného  vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, 

multikultúrna výchova, mediálna výchova. 

 

5.5.2 Anglický jazyk v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Anglický jazyk, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 3 + 1  VH týždenne - 132 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 6 

Problémy 20 

Budúcnosť 19 

Naše prostredie 19 

Médiá 22 

Obchod a služby 21 

Človek a spoločnosť 25 

Spolu 132 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: Vo vyučovacom predmete Anglický jazyk sa zvyšuje časová 

dotácia o 1 hodinu týždene, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zmenu kvality výkonu v tematických celkoch Úvod o 1 hodinu, Problémy o 5 hodín, Budúcnosť 

o 4 hodiny, Naše prostredie o 4 hodiny, Médiá o 7 hodín, Obchod a službyo 6 hodín, Človek a 

spoločnosť o 6 hodín. Tieto hodiny budú použité na posilnenie komunikačných zručností 

v témach, ktoré sú často diskutované v modernej spoločnosti. 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Multikultúrna 

výchova, Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia, Environmetálna výchova.  
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5.5.3 Nemecký jazyk v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť:Jazyk a literatúra  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Nemecký jazyk, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne - 66 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Nico zbiera lode  7 

Bolí ma noha 7 

Miesto stretnutia 7 

Kati príde budúci piatok 7 

To tričko sa mi páči 7 

Koncert bol výborný 7 

Pred jedlom 8 

Pekné prázdniny 8 

Lukáš má narodeniny 8 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:Vo vyučovacom predmete Nemecký jazyk sa zvyšuje časová 

dotácia na  2 hodiny týždene, čo činí 66 hodín ročne.  

 

Použité prierezové témy:  
 
Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova 
 

5.5.4 Matematika v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Matematika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 
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Rozsah vyučovania predmetu:5 VH týždenne – 165 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Mocniny a odmocniny 21 

Pytagorova veta 23 

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou 51 

Ihlan, valec, kužeľ, guľa – objem a povrch 26 

Grafické znázornenie závislostí 17 

Podobnosť trojuholníkov 15 

Štatistika 12 

Spolu 165 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 

Použité prierezové témy:  
 
Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova 
 

5.5.5 Fyzika v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Fyzika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Magnetické a elektrické javy, elektrický obvod 33 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 
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Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova.  

 

 

5.5.6 Chémia v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Chémia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Vlastnosti organických látok 4 

Uhľovodíky 7 

Deriváty uhľovodíkov 5 

Organické látky v živých organizmoch 9 

Organické látky v bežnom živote 8 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, , Ochrana života a zdravia. 

 

5.5.7 Biológia v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Biológia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

  

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 
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Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Neživá príroda a jej poznávanie 12 

Dejiny Zeme 10 

Ekologické podmienky života 11 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:0 

 

Použité prierezové témy:  
 
Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
 

 

 

5.5.8 Dejepis v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Dejepis, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 + 1  VH týždenne – 99 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Prvá svetová vojna 13 

Medzivojnová Európa 24 

Druhá svetová vojna 25 

Svet po druhej svetovej vojne 21 

Dejiny súčastnosti 16 

Spolu 99 
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Voliteľné (disponibilné) hodiny:Vo vyučovacom predmete Dejepis sa zvyšuje časová dotácia o 

1 hodinu týždenne, čo činí 33 hodín ročne. Táto vyučovacia hodina sa použije na prehĺbenie 

a precvičenie učiva. 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti 

 

5.5.9 Geografia v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Geografia, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Austrália a Oceánia 13 

Polárne oblasti 7 

Amerika – Nový svet 13 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova 

 

5.5.10 Občianska náuka v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Občianska 

náuka, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 
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Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 
 

Tematické celky Počet hodín 

Voľba povolania 10 

Ekonomický život v spoločnosti 13 

Finančná gramotnosť 10 

Spolu 33 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova 

 

5.5.11 Etická výchova v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Etická výchova, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 
 

Tematické celky Počet hodín 

Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí 8 

Zdravý životný štýl 10 

Závislosti 10 

Masmediálne vplyvy 5 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, 

Ochrana života a zdravia 
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5.5.12 Náboženská výchova v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Náboženská 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 
 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov  

 

 Tematické celky Počet hodín 

Zodpovednosť 4 

Zodpovednosť za seba 6 

Zodpovednosť za svoju vieru 8 

Zodpovednosť za budovanie vzťahov 6 

Zodpovednosť človeka za svet, v ktorom žije 9 

spolu 33 

 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny : 0 

 

 

Prierezové témy  : 

V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú v predmete využité tieto prierezové témy : 

Osobnostný a sociálny rozvoj , Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Výchova 

k manželstvu a rodičovstvu 

 

5.5.13 Technika v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 
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Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Technika, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

 

Tematické celky Počet hodín 

Bytové inštalácie 9 

Tvorivá činnosť 8 

Strojové opracovanie materiálov 5 

Svet práce 4 

Pestovateľské práce 3 

Rodinná príprava 4 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, 

Mediálna výchova  

 

5.5.14 Výtvarná výchova v 9. ročníku základnej školy 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Výtvarná 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý  stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu:1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 
 

Tematické celky Počet hodín 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 3 

Možnosti zobrazovania videného sveta 4 
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Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia 2 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 2 

Podnety fotografie 2 

Podnety videa a filmu 3 

Synestetické podnety 2 

Podnety architektúry 1 

Podnety dizajnu 3 

Tradície a podnety remesiel 2 

Podnety poznávania sveta 3 

Elektronické médiá 4 

Škola v galérii 2 

Spolu 33 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Environmentálna výchova.  

 

5.5.15 Telesná a športová výchova v 9. ročníku základnej školy  
 

Vzdelávacia oblasť:Zdravie a pohyb   

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Telesná 

a športová výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod 

číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne – 66 VH za školský rok 

 

Rozdelenie tematických celkov: 

Dievčatá 

Tematické celky Počet hodín 

Úvod 1 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 5 

Atletika 8 

Základy gymnastických športov 10 

Športové hry 14 

Povinne voliteľný celok 16 

Sezónne činnosti 11 
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Záver 1 

Spolu 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny: 0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania budú vo vyučovacích hodinách 

využité tieto prierezový témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia. 

 

 

 Chlapci 

Tematické celky Počet hodín 

Zdravie a jeho poruchy 2 

Zdravý životný štýl 2 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 2 

Športové činnosti pohybového režimu 4 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Atletika 18 

TC: Základy gymnastických športov 10 

TC: Športové hry 20 

TC: Sezónne pohybové činnosti  8 

Spolu: 66 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny:  0 

 

Prierezové témy: V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto 

témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia 
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6 Učebný plán 

6.1 Učebný plán pre 5. ročník 
 

Školský učebný plán pre  5. ročník ISCED 2 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Počet 

hodín 

5.ročník 

Školský 

vzdelávací 

program 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk  5  

Prvý cudzí jazyk  

Anglický jazyk/Nemecký jazyk 
3  

Druhý cudzí jazyk  

Anglický/Nemecký/Ruský jazyk 
0 

 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  4 1 

Informatika  1 
 

Človek a príroda Fyzika 0 
 

Chémia 0  

Bilógia 2  

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 

Geografia 2  

Občianska náuka 0  

Človek a hodnoty  Etická výchova / Náboženská výchova  1  

Človek a svet práce Technika 1  

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1  

Výtvarná výchova 1 1 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu   24 3 

Spolu: povinná časť + 

voliteľné hodiny 

 
27 

 

Disponibilné hodiny boli použité na posilnenie predmetov Matematika, Dejepis a Výtvarná 

výchova. Predmet Telesná a športová výchova pre ročník 5., 6. a 7.  sa spája z dôvodu nízkeho 

počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch. 
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6.2 Učebný plán pre 6. ročník 
 

Školský učebný plán pre  6. ročník ISCED 2 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Školský 

vzdelávací 

program 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5  

Prvý cudzí jazyk  

Anglický jazyk/Nemecký jazyk 
3 1 

Druhý cudzí jazyk  

Anglický/Nemecký/Ruský jazyk 
0  

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  4 1 

Informatika  1  

Človek a príroda Fyzika 2  

Chémia 0  

Bilógia 1 1 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 

Geografia 1  

Občianska náuka 1  

Človek a hodnoty  Etická výchova / Náboženská výchova  1  

Človek a svet práce Technika 1  

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1  

Výtvarná výchova 1  

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu   25 4 

Spolu: povinná časť 

+ voliteľné hodiny 

 
29 

 

Disponibilné hodiny boli použité na posilnenie predmetov Matematika, Anglický jazyk, 

Biológia a Dejepis. Predmet Telesná a športová výchova pre ročník 5., 6. a 7.  sa spája z dôvodu 

nízkeho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch. 
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6.3 Učebný plán pre 7. ročník 
 

Školský učebný plán pre  7. ročník ISCED 2 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín 

7.ročník 

Školský 

vzdelávací 

program 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4  

Prvý cudzí jazyk  

Anglický jazyk/Nemecký jazyk 
3  

Druhý cudzí jazyk  

Anglický/Nemecký/Ruský jazyk 
0 2 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  4 1 

Informatika  1  

Človek a príroda Fyzika 1  

Chémia 2  

Bilógia 2 1 

Človek a spoločnosť Dejepis 1  

Geografia 1  

Občianska náuka 1  

Človek a hodnoty  Etická výchova / Náboženská 

výchova  
1  

Človek a svet práce Technika 1  

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1  

Výtvarná výchova 1  

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu   26 4 

Spolu: povinná časť + 

voliteľné hodiny 

 
30 

 

Disponibilné hodiny boli použité na posilnenie predmetov Nemecký jazyk (2. cudzí jazyk), 

Matematika a Biológia. Predmet Telesná a športová výchova pre ročník 5., 6. a 7.  sa spája 

z dôvodu nízkeho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch. 
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6.4 Učebný plán pre 8. ročník 
 

Školský učebný plán pre  8. ročník ISCED 2 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín 

8.ročník 

Školský 

vzdelávací 

program 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5  

Prvý cudzí jazyk  

Anglický jazyk/Nemecký jazyk 
3 1 

Druhý cudzí jazyk  

Anglický/Nemecký/Ruský jazyk 
0  

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  4 1 

Informatika  1  

Človek a príroda Fyzika 2  

Chémia 2  

Biológia 1 1 

Človek a spoločnosť Dejepis 1  

Geografia 1  

Občianska náuka 1  

Človek a hodnoty  Etická výchova / Náboženská 

výchova  
1  

Človek a svet práce Technika 1  

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1  

Výtvarná výchova 1  

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu   27 3 

Spolu: povinná časť + 

voliteľné hodiny 

 
30 

 

Na základe rozhodnutia rodičov sa v školskom roku 2019/2020 v 8. ročníku nevyučuje druhý 

cudzí jazyk. Disponibilné hodiny boli použité na posilnenie Anglického jazyka, Matematiky 

a Biológie. Predmet Telesná a športová výchova pre ročník 8. a 9.  sa spája z dôvodu nízkeho 

počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch. 
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6.5 Učebný plán pre 9. ročník 
 

Školský učebný plán pre  9. ročník ISCED 2 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín 

9.ročník 

Školský 

vzdelávací 

program 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 1 

Prvý cudzí jazyk  

Anglický jazyk/Nemecký jazyk 
3 1 

Druhý cudzí jazyk  

Anglický/Nemecký/Ruský jazyk 
 2 

Matematika a práca s 

informáciami  
Matematika  5  

Človek a príroda Fyzika 1  

Chémia 1  

Bilógia 1  

Človek a spoločnosť Dejepis 2 1 

Geografia 1  

Občianska náuka 1  

Človek a hodnoty  Etická výchova / Náboženská 

výchova  
1  

Človek a svet práce Technika 1  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu   25 5 

Spolu: povinná časť + 

voliteľné hodiny 

 
30 

 

Disponibilné hodiny boli použité na posilnenie predmetov Nemecký jazyk (2. cudzí jazyk), 

Slovenský jazyk a literatúra,  Anglický jazyk (1. cudzí jazyk) a Dejepis. Predmet Telesná 

a športová výchova pre ročník 8. a 9. sa spája z dôvodu nízkeho počtu žiakov v jednotlivých 

ročníkoch. 
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7 Vyučovací jazyk 
 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

8 Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania 

a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 
 

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej  časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávanie pre druhý stupeň základnej školy. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je podmienkou pre 

ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni.  

 

9 Materiálno-technické a priestorové podmienky 
 

 Dôležitou podmienkou pri realizácii vzelávacieho programu je primerané pristorové 

vybavnie školy a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov. V škole sa výchova 

a vzdelávanie uskutočnuje v siedmich triedach. Škola má zariadenú a využíva učebňu 

informatiky (16 počítačov, počítačová sieť, datavideoprojektor, 20 tabletov, didaktické 

stavebnice Lego Dacta a Lego Robolab).  

Mnoho učebných pomôcok je zastaraných, v rámci finančných možností sa snažíme 

o doplnenie a modernizáciu.  

V školskom roku 2018/2019 sa nám vďaka projektu Zdravie a bezpečnosť na školách podarilo 

zakúpiť nové športové pomôcky (pomôcky na florball-brankárske rukavice a prilby, siete na 

bránky a pod.), pomôcky na dopravnú výchovu (značky na vytvorenie si vlastnej križovatky, 

drevené stavebnice na výrobu vlastného mestečka), zdravotné pomôcky, vďaka ktorým si žiaci 

môžu precvičiť podanie prvej pomoci. Z peňazí zo vzdelávacích poukazov sme nakúpili 

pomôcky na záujmové útvary. Vďaka spoločnosti Giesecke and Devrient sa nám podarilo 

obnoviť aj vybavenie priestorov školy. Dostali sme kancelársky nábytok (stoly, kancelárske 

stoličky, kancelárske skrine a skrinky), magnetickú tabuľu a 7 počítačov.  

Počas školského roka sa nám podarila rekonštrukcia basketbalového koša a tiež obnova 

doskočiska.  Žiaci počas pracovného vyučovania a techniky obnovili záhon pred budovou školy 
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a vytvorili vyvýšený záhon, kde sa vysadili ovocné kríky. V priestoroch areálu školy bol 

vytvorený pocitový chodník a v triede 7. ročníka bola nainštalovaná veľkoplošná obrazová 

tapeta – vlajky sveta a mapa sveta. Vymenila sa podlaha v I. triede a bolo zakúpených 5 

výškovo nastaviteľných stolov a 8 stoličiek. Práce sme zrealizovali s pomocou rodičov, 

obecného úradu a sponzorov.  

Za pomoci rodičov, žiakov, zamestnancov a priateľov školy sa vymaľovali priestory 5. a 6. 

triedy, oboch medziposchodí, tiež sa vymaľovali radiátory na prízemí a chodbách. 

Škola nemá telocvičňu. Má školské ihrisko a od školského roku 2010/2011 môžu žiaci 

na hodinách telesnej a športovej výchovy využívať aj multifunkčné ihrisko neďaleko základnej 

školy. 

Počas zimných mesiacov vyučovanie TSV prebieha na školskej chodbe.  

Súčasťou školy je fotogaléria fotografií slovenského fotografa Tibora Huszára. Ide o viac 

ako 40 čierno-bielych fotografií slovenských a českých spisovateľov, umelcov a politikov. 

 V škole je zriadená obecná knižnica, ktorá plní funkciu aj žiackej knižnice. Obecná 

knižnica je pre verejnosť otvorená v stredu v čase  15.00 – 17.00 hod.  

Chodby a ostatný interiér  školy poskytujú  žiakom priestor na relaxačné chvíle počas 

prestávok a slúžia aj ako informačno-vzdelávacie prostredie. Prostredníctvom  násteniek  na 

chodbách  sú  žiaci  informovaní  o súťažiach   a  o možnostiach  štúdia  na  stredných  školách.  

Značnú  časť  chodby  vypĺňajú  vlastné práce a projekty žiakov . 

Informačné tabule a vitríny pri vstupe do školy poskytujú informácie rodičom, žiakom 

a širokej verejnosti o aktivitách školy a dosiahnutých výsledkoch jednotlivcov i kolektívov 

školy. 

Exteriér školy je rozsiahly. Celý areál sa pravidelne kosí a udržiava (zabezpečuje OcÚ 

Skýcov).  

 

Zoznam príloh  
 

Príloha č. 1 : Systém hodnotenia žiakov  

Príloha č. 2 : Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Príloha č. 3 : Prierezové témy 

Príloha č. 4 : Čitateľská gramotnosť 

Príloha č. 5 : Finančná gramotnosť  
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