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1 Učebný plán 

Učebný plán je dokument, v ktorom sa vymedzuje rozsah a obsah vzdelávania a výchovy. 

Určuje učebné predmety, ich postupnosť podľa ročníkov, ako aj týždenný počet vyučovacích 

hodín.  

 

   

     

 

 

 

RUP  – poznámky 

 

Vyučovanie v špeciálnej triede 9.B  v školskom roku 2018/2019 pokračuje podľa schváleného 

rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

s vyučovacím jazykom slovenským.  

Šk.r.2018/2019-NEREFORMOVANÝ
      Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým   5.ročník   6.ročník   7.ročník    8.ročník    9.ročník

              stupňom mentálneho postihnutia         ILA

             s vyučovacím jazykom slovenským        9.B

P V P V P V P V P V

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a lit. 6,5 0,5 6,5 0,5 5 5 5

Príroda a spoločnosť Vlastiveda 2 2

Človek a príroda Fyzika 1 1 1 1

Chémia 1

Biológia 1 1 1 1 1 1

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 1 1

Geografia 1 1 1 1

Občianska náuka 1 1 1

Človek a hodnoty ET / NV 1 1 1 1 1

Matematika a Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

práca s informáciami Informatická výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 4 4 4 4 3,5 0,5

Svet práce 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1

Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1

Zdravie a pohyb Telesná  výchova 2 2 2 2 2

SPOLUPOVINNÁ ČASŤ 22 22 24 24 25

VOLITEĽNÉ HODINY 4 4 4 4 4

SPOLU - počet hodín 26 26 28 28 29

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dokument
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vzdel%C3%A1vanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchova
https://sk.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Debn%C3%BD_predmet


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

vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným 

znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania  a to členením 

vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, 

blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami ( §2 ods. 14 vyhlášky č.322/2008 Z.z.). 

Podľa §6 ods. 8 vyhlášky č.320/2008 Z.z. škola pri organizovaní vyučovania určí zariadenie 

a dĺžku prestávok podľa charakteru činnosti s prihliadnutím na základné fyziologické, 

psychické a hygienické potreby žiakov. S prihliadnutím na osobitosti žiakov špeciálnych tried 

naša škola uplatňuje členenie štvrtej a piatej  vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov 

so zaradením obedňajšej prestávky od 11:25 hod. do 11:55 hod. Dĺžka šiestej vyučovacej 

hodiny sa nemení a končí 13:25 hod.  

V školskom roku 2018/2019 voliteľné (disponibilné)  hodiny použije škola na dotvorenie 

školského programu.  

a) Voliteľné hodiny využijeme na posilnenie  vyučovacích predmetov, ktoré rozširujú 

a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu – fyzika 

– 9.B; matematika –9.B; biológia – 9.B;  svet práce – 9.B ,pracovné vyučovanie – 9.B.  

 

1. Informatická výchova – sa bude realizovať v triede 9.B v jednej skupine. 

2. V triede 9.B  vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie a svet 

práce sa vyučujú v dvoch  skupinách s maximálnym počtom 6 žiakov. Vyučovací 

predmet pracovné vyučovanie sa vyučuje v dvojhodinových celkoch. 

3. V triede 9.B vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná výchova sa vyučujú 

oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny sú utvárané zo žiakov najbližších ročníkov.  

4. Predmet náboženská výchova – pravoslávna sa v školskom roku 2018/2019 vyučuje 

v  skupine:  8.B/9.B.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Vzdelávacie oblasti 

 Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových 

kompetencií.  

 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM 

STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM. ISCED 1– 

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

2.1      Prierezové témy 

Obsah a rozsah prierezovej témy si vyučujúci doplní a prispôsobí do časovo-tematického plánu 

pre jednotlivé vyučovacie predmety. 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov. Sú súčasťou jednotlivých predmetov a  zapracované v 

obsahu vzdelávania jednotlivých žiakov a budú rozpracované v prípravách učiteľa. Ide 

o nasledovné prierezové témy: 

 

Prierezová téma: Environmentálna výchova(ENV) 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie  



a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý 

umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom  

a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. 

Táto prierezová téma prispieva k formovaniu a rozvíjaniu ekologického vedomia 

žiakov. Smeruje k tomu, aby žiaci pochopili, že sú súčasťou prírody, uvedomili si význam 

prírody pre život človeka a nevyhnutnosť chrániť životné prostredie. Vedieme žiakov 

k zodpovednému postoju k životnému prostrediu, a tým u nich rozvíjame lásku k prírode. 

Základné poznatky, návyky i zručnosti orientujú žiakov k utváraniu postojov udržateľného 

rozvoja nepoškodzujúceho životné prostredie. Cieľom je pripraviť žiakov na riešenie 

rozličných ekologických problémov a vychovávať ich k vedomej ochrane prírody. Výchovou  

k ochrane životného prostredia vedieme žiakov k úspore materiálov a energie  

a k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami. V školskom prostredí a jeho najbližšom 

okolí sa environmentálna výchova dotýka  týchto oblastí:  

- spotreba energie – najmä elektrickej (osvetlenie, video, TV) a vykurovanie; 

- čistota tried a ďalších miestností – spotreba vody a saponátov; 

- areál školy (výsadba stromov, stavanie búdok pre vtákov); 

- spotreba materiálov – najmä papiera; 

- odpad (triedenie odpadu, zber druhotných surovín). 

V procesuálnej sfére akceptujeme tieto základné princípy: 

- učiť žiakov o životnom prostredí – získané vedomosti pomáhajú rozvíjať vnímavosť 

žiakov a uvedomovať si problémy životného prostredia miestneho, regionálneho, 

národného alebo globálneho charakteru a významu.  

- vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia – rozvíjať zručnosti žiakov, 

ktoré umožňujú riešiť problémy a rozhodovať na základe získaných skúseností zo 

životného prostredia školy a jej širšieho okolia.  

- vychovávať žiakov pre životné prostredie – rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje žiakov, 

viesť ich k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia. 

            jednotlivé okruhy environmentálnej výchovy sa prelínajú aj s tematickým zameraním 

jesenného a letného cvičenia v prírode „Ochrany života  a zdravia“ /OŽZ/                      

 

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny  

- Les (význam lesa, funkcia lesného ekosystému, les v našom prostredí, vzájomné 

vzťahy v ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie) 



- Pole (význam, zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na 

poli, okolie polí) 

- Vodné zdroje (ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie  

s vodou) 

- More (druhová rozmanitosť, význam pre  biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu 

uhličitého) 

- Tropický dažďový prales (druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových 

pralesov a ich následky na ekologickú rovnováhu Zeme) 

- Ľudské sídlo – mesto – dedina (umelý ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, 

aplikácia na miestne podmienky) 

- Urbanizácia - vplyv na prírodu a krajinu, kultúrna krajina (pochopenie dôsledkov 

rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia). 

 

Zložky životného prostredia 

- Voda (význam vody, kolobeh vody, ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda  

u nás a vo svete, čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia) 

- Ovzdušie (význam pre život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota 

ovzdušia) 

- Pôda (význam pôdy pre život na Zemi, ochrana pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie 

pôdy – odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo) 

- Zachovanie biodiverzity (význam druhovej rozmanitosti  pre zachovanie biologickej 

rovnováhy na Zemi a jej ochrana). 

 

Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana  

- Význam prírodných zdrojov pre človeka  

- Obnoviteľné prírodné zdroje  

- Neobnoviteľné prírodné zdroje  

- Racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju  

- Využívanie alternatívnych zdrojov energie  

 

Ľudské aktivity a problémy životného prostredia 

- Poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a životné prostredie (význam, vývoj, 

energetické zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a ekologická záťaž, 

doprava a globalizácia) 



- Priemysel a životné prostredie (priemyselná revolúcia a demografický vývoj, vplyv 

priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a ich pôsobenie na životné prostredie, 

vplyv právnych a ekonomických nástrojov na vzťah priemyslu k ochrane životného 

prostredia, priemysel a udržateľný rozvoj spoločnosti). 

- Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi (odpady a príroda, princípy a spôsoby 

hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, likvidácia, triedenie, recyklovanie odpadu) 

- Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok (význam ochrany prírody a kultúrnych 

pamiatok, ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového dedičstva, 

právne riešenie u nás, v EÚ a vo svete). 

 

Prierezová téma: Dopravná výchova (DPV) 

 Našim žiakom je potrebné častejšie zdôrazňovať správanie sa chodca na verejných 

priestranstvách, cestných komunikáciách a  v dopravných prostriedkoch. Našou úlohou je 

oboznamovať žiakov so základnými pravidlami cestnej premávky, naučiť ich bezpečne sa 

správať na cestách a v situáciách, ktoré na nich vznikajú. Do obsahu jednotlivých predmetov je 

táto prierezová téma zaradená tak, aby každý predmet svojou špecifickosťou a väzbou s 

prvkami dopravnej výchovy prispel ku komplexnej výchove žiakov ako aktívnych účastníkov 

cestnej premávky. 

 

Pravidlá cestnej premávky 

- Kultúrne správanie sa na chodníku. 

- Pomoc zdravotne postihnutým chodcom. 

- Prechádzanie cez cestu a križovatku. 

- Chôdza po ceste (v prípade, ak nie je popri ceste chodník) – pravidlá pohybu po 

ceste v prípade samotného chodca, resp. neorganizovanej skupiny) 

- Pohyb na bicykli – samostatný pohyb na bicykli, bezpečná jazda na bicykli. 

- Pohyb na  skateboarde, kolieskových korčuliach, atď. 

- Základná bezpečnostná výbava na bicykli, skateboarde a korčuliach (prilba, 

chrániče, rukavice). 

- Bezpečné miesta pre hry. 

 

Dopravné značky a zariadenia 

Cestovanie verejnými dopravnými prostriedkami 



- Pravidlá správania sa 

 

Povinnosti účastníka cestnej premávky 

- Základné poznatky o správaní pri dopravnej nehode (privolanie pomoci). 

- Základné povinnosti účastníka dopravnej nehody (privolanie polície  

a podľa potreby záchrannej služby), nevyhnutná prvá pomoc. 

 

Prierezová téma: Správna životospráva a životný štýl(SŽŠ) 

Poslaním tejto prierezovej témy je priviesť žiakov k poznaniu, že zdravie a život patria 

medzi najcennejšie hodnoty v živote každého človeka, aj keď ich význam si spravidla uvedomia 

až vtedy, keď je ohrozené ich zdravie a život. Naším cieľom je formovať u žiakov zodpovedný 

postoj k zdraviu a k životu. Činnosť zameriavame na tri oblasti: 

- prevencia chorôb a úrazov (starostlivosť o ľudské telo,  osobná hygiena, správne 

držanie tela, dodržiavanie bezpečnostných pokynov, lekárskych odporučení) ako 

prejav zodpovednosti za svoj život a kvalitu svojho zdravia, 

- zásady poskytovania prvej pomoci (praktické zručnosti pri ošetrovaní drobných 

úrazov), 

- aktívna podpora zdravia (nebezpečenstvo závislostí , efektívne využívanie voľného 

času, racionálna výživa). 

V súlade s Národným programom duševného zdravia budeme venovať zvýšenú 

pozornosť aj otázkam duševného zdravia a rizikám dospievania. 

Jedným z dôsledkov moderného, pretechnizovaného a mobilného sveta je nárast 

výskytu civilizačných ochorení. Vzhľadom k tomu, že sa do popredia dostáva konzumný 

spôsob života, prinášajúci pohodlie a pasívne prijímanie informácii cez médiá, dochádza 

k obmedzeniu pohybovej aktivity u žiakov a nárastu obezity už v útlom veku. Zameriavame sa 

na to, aby si deti uvedomili súvislosť medzi  aktívnym pohybom a zdravím, vplyv pohybu na 

ich rast a vývin. Vedieme ich  nielen k aktívnemu pohybu, ale aj  dodržiavaniu zásad 

racionálnej výživy. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa je aj šírenie osvety medzi 

rodičmi žiakov v hmotnej núdzi o možnostiach školského stravovania detí. 

Zvolené témy smerujú k realizácii cieľov Národného programu prevencie obezity –  

civilizačného ochorenia, ktoré sa stalo sprievodným znakom životného štýlu človeka 

moderného veku. Dôraz kladieme na zásady zdravej výživy, výchovu k správne orientovanej 

výžive, zmenu stravovacích návykov, rozvoj spoločného stravovania žiakov, zmenu postoja 



k vlastnému zdraviu, rozvoj pohybových aktivít. Etický rozmer nadobúda táto prierezová téma 

vo vzťahu jedlo - hlad– chudoba. Vedieme žiakov k tomu, aby si jedlo vážili a neplytvali ním. 

Na našej škole sa už stali tradíciou projekty, tematicky zamerané na: 

Deň mlieka 

Deň vody 

Týždeň zdravej výživy 

Deň Zeme 

 

Prierezová téma: Ochrana života a zdravia (OŽZ) 

Je prierezovou témou vo všetkých predmetoch. Jej obsahovou náplňou sú najmä 

didaktické hry. Uvedené prierezové témy sú bližšie špecifikované v obsahu vzdelávania 

jednotlivých predmetov. Praktickou previerkou teoretických poznatkov, zručností a návykov 

žiakov sú účelové cvičenia – Ochrana života a zdravia, ktoré sú povinnou súčasťou výchovy a 

vzdelávania žiakov. Svojou humánnou podstatou má Ochrana života a zdravia pre žiakov 

mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva každého občana byť 

včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený 

individuálnymi ochrannými prostriedkami, evakuáciou a ukrytím. Nie menej dôležitá je 

skutočnosť, že ľudská činnosť vo všeobecnosti prírodu prevažne  ničí a tým ohrozuje svoju 

existenciu. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie a chránenie prírody, 

pohybu 

a pobytu v nej. 

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom: 

Civilná ochrana (riešenie mimoriadnych situácií) 

- Riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí a počas vyhlásenej mimoriadnej 

situácie - civilná ochrana 

- Výcvik a vybavenie hasičov 

 

Zdravotná príprava 

- Jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, nôh, 

prstov  

- Prvá pomoc pri popáleninách 

- Otravy potravinami 



Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana 

- Zásady orientácie v prírode  

- Pochod na neznáme miesto 

- Správne zakladanie ohňa 

- Príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu 

- Správanie sa pri prietrži mračien a prívaloch vody  

- Konzumácia lesných plodov a rastlín  

 

Dopravná výchova 

- Správanie sa pri dopravnej nehode  

- Účastníci cestnej premávky  

- Dôležité dopravné značenie 

- Chôdza po chodníku 

- Prechádzanie cez cestu, prechod pre chodcov, semafory 

- Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní  

 

Ochrana života a zdravia 

- Starostlivosť o zdravie, poznávanie chorôb 

- Hygienické návyky- osobná hygiena 

- Vhodné obliekanie   

 

Výchova k bezpečnému správaniu   

- Pracovné prostredie, požiadavky na teplo, svetlo 

- Pravidlá správania sa na jednotlivých pracoviskách školy 

- Správanie sa chodcov a cyklistov 

- Správanie sa v obchode, úrade, na pošte 

- Význam správneho postupu pri práci 

- Osobné ochranné pracovné prostriedky  

- Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

 

Prierezová téma: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VkMR) 

Táto prierezová téma má v podmienkach našej školy nezastupiteľné miesto vzhľadom 

k tomu, že väčšina našich žiakovv špecialych triedach pochádza z prostredia, kultúrne hodnoty 



ktorého sa značne líšia od hodnôt majoritnej spoločnosti. Cieľom tejto témy je viesť žiakov 

k zodpovednosti  pri nadväzovaní vzťahov a pri výbere partnera, k zodpovednosti za počatý 

život. Budeme ich viesť k pochopeniu funkcie a miesta rodiny v živote spoločnosti, ale aj 

zodpovednosti rodiny za zdravý vývin a výchovu detí. Pozornosť koncentrujeme na tieto témy: 

 

Výchova v rodine 

 Príbuzenské vzťahy.  

Rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa.  

Úcta k rodičom. 

Zásady zdravého života  

 

 Drogy a ich vplyv na sexuálne správanie – strata zábran, riziko 

predčasných sexuálnych aktivít s ich negatívnymi dôsledkami. Zdravotné 

a sociálne riziká zneužívania drog. 

Formy aplikácie drogy a možnosť nákazy HIV/AIDS. 

Drogy v období gravidity a počas dojčenia. Riziká pre plod  

a novorodenca. 

 

Rovnoprávnosť pohlaví 

 Rovnocennosť muža a ženy. 

Vzájomné správanie sa chlapcov a dievčat, správne obliekanie sa, 

slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, ochota vzájomne si pomáhať, 

gavalierstvo, odvaha.  

Význam blízkeho človeka pre život jednotlivca.  

Kamarátstvo a priateľstvo(správne a falošné priateľstvo) 

 

Vznik a vývoj ľudského jedinca 

 Vzťah dieťaťa a matky počas vnútromaternicového vývinu  

Tehotenstvo, dĺžka tehotenstva, pôrod. 

Životospráva ženy počas tehotenstva- zdravá výživa, pohyb na čerstvom 

vzduchu, škodlivosť fajčenia a alkoholu, psychická pohoda. 

Starostlivosť matky o narodené dieťa- kŕmenie, prebaľovanie, umývanie, 

pravidelná návšteva poradne. 



Význam materinskej lásky. 

Úcta a ohľaduplnosť k tehotnej žene. 

 

Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty. Kultivované dospievanie 

 Vplyv fyzických zmien na emocionálnu a sociálnu oblasť duševného 

života dospievajúcich. 

Vyvarovať sa napodobňovať  nevhodné správanie iných, asertivita.  

Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania.  

Požiadavka pohlavnej zdržanlivosti (pohlavnej abstinencie) v období 

dospievania ako podmienka udržania a posilňovania sexuálneho  

a reprodukčného zdravia.  

Zodpovedný prístup k sexualite je jednou z hlavných úloh Národného programu prevencie 

HIV/AIDS. Vychádzajúc z tohto dokumentu prednášky a besedy zameriame na témy: 

 - Vernosť a poznanie sexuálneho partnera a jeho zdravotného stavu ako 

najlepšia prevencia pred infekciou HIV/AIDS a pred pohlavnými 

chorobami.  

-Riziká riskantného sexuálneho správania: šírenie AIDS a ďalších 

pohlavných chorôb, nežiaduca gravidita, nechcené deti, interrupcie, 

nezrelé manželstvá.  

-Optimálne podmienky pre zdravé a šťastné rodičovstvo. Plánované 

rodičovstvo. Prirodzené metódy plánovaného rodičovstva  

a  antikoncepcia. 

 

Prierezová téma: Trestnoprávna zodpovednosť (TpZ) 

Cieľom tejto prierezovej témy je viesť žiakov k uvedomeniu si potreby dodržiavania 

spoločenských pravidiel a noriem. Vedieme žiakov k zodpovednosti za svoje správanie 

a k vedomiu, že v prípade porušenia spoločensky záväzných právnych predpisov a noriem bude 

ich správanie sankcionované. V podmienkach školy je možné túto tému aplikovať 

prostredníctvom rešpektovania školského poriadku, vzťahu k majetku školy a osobným veciam 

žiakov. 

Fakt, že väčšina našich žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia, poukazuje na 

to, že v podmienkach hmotnej núdze nemôžu byť uspokojené ich záľuby a potreby – nezriedka 

aj základné. Táto skutočnosť predikuje tendencie k majetkovej trestnej činnosti ako prostriedku 



pre zabezpečenie potrieb a dosiahnutie požiadaviek. V tejto súvislosti považujeme za 

nevyhnutné viesť žiakov k tomu, aby  vzdelanie a prácu vnímali ako základný prostriedok 

finančného zabezpečenia rodiny a uspokojenia potrieb všetkých jej členov. Pri voľbe tém na 

dosiahnutie tohto cieľa vychádzame z dokumentu Národný štandard finančnej gramotnosti 

verzia 1.0. 

 

Človek vo sfére peňazí 

 Ľudská práca a peniaze. 

Vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

Hospodárne zaobchádzanie s osobnými vecami, hospodárne správania sa  

v domácnosti. 

Hospodárne zaobchádzania s pomôckami  a   predmetmi v škole  aj mimo 

nej. 

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

 Osobné identifikačné údaje a informácie – nebezpečenstvo spojené 

s krádežou osobných údajov. 

Spotrebiteľský podvod 

Zákon o ochrane spotrebiteľa – reklamácia tovaru. 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

 Osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

 Vzdelanie ako predpoklad uspokojovania životných potrieb. 

Vplyv peňazí na zabezpečenie životnej úrovne jednotlivca a rodiny. 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

 Príjem v domácnosti a výdavky na domácnosť. 

Spotrebiteľské zručnosti - zodpovedné rozhodovanie o nákupe. 

Sporenie a investovanie 

 Význam „núdzového fondu“. 

Sporenie – cesta k finančnej prosperite a zhodnotení majetku. 

Projekty a  aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie 

a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj podpory  právneho vedomia 

korešpondujú s úlohami  vyplývajúcimi  zo Stratégie prevencie kriminality na roky 2011-2014. 

 

 



Prierezová téma: Prevencia sociálno-patologických javov(PSPJ) 

Súčasná globálna spoločnosť priniesla so sebou zvýšený výskyt sociálno-patologických 

javov. Nakoľko väčšina našich žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného a patologického 

prostredia ohrozujúceho mravný a osobnostný vývin dieťaťa, máme  eminentný záujem na 

znižovaní a eliminácii negatívnych vplyvov sociálneho prostredia, v ktorom žijú. 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa budeme na škole priebežne monitorovať 

správanie sa detí a jeho zmeny a v prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich 

zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečíme ich  aktívnu ochranu. 

Pri voľbe obsahu tejto prierezovej témy vychádzame z dokumentov Národná 

protidrogová stratégia a Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 

 

Závislosti v našom živote 

 „Normálne je nefajčiť“ 

Alkoholizmus u mladistvých 

Škodlivosť alkoholu 

Lieky nie sú cukríky 

Patologické hráčstvo 

Sladkosti ako závislosť 

Počítačová závislosť 

Ľudské práva a práva dieťaťa 

 „Každý iný – všetci rovní“ 

Šikanovanie v školskom prostredí 

Záškoláctvo 

Domáce násilie 

Zneužívanie a týranie  

Obchodovanie s ľuďmi 

Trestné činy a priestupky mladistvých 

 Kriminalita mládeže 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť : JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Slovenský jazyk a literatúra 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet slovenský jazyk 

a literatúra pre 9.ročník 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie slovenského  jazyka  a literatúry žiakov  je základom celého vzdelávania 

a výchovy. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh  slovenského  jazyka a literatúry  je 

predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích predmetov.     

Cieľom  vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho 

a zrozumiteľne  sa  vyjadrovať  ústnou  a písomnou  formou spisovného jazyka,  utvoriť 

u všetkých žiakov návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumie ť prečítanému textu, 

z väčšiny žiakov vychovať čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. 

 

CIELE  

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 9.ročníku špeciálnej základnej 

školy je naučiť žiakov zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného 



jazyka, upevniť u nich návyky hlasného čítania, vypestovať kladný vzťah k literatúre, záujem 

o divadlo, film, vysielanie rozhlasu a televízie.  

V ústnych a písomných prejavoch sa žiaci učia využívať poznatky z jazyka. Docvičujú 

a utvrdzujú si zručnosť správne písať i/y po mäkkých, tvrdých a obojakých spoluhláskach. 

Precvičujú si a odôvodňujú pravopis podstatných a prídavných mien. Upevňujú si pravopis 

slovies, najmä v minulom čase a v rozkazovacom spôsobe. Oboznamujú sa s písaním 

základných, radových a zložených čísloviek. Osvoja si ústne a písomne vykanie.  

V niektorých frekventovaných prípadoch sa naučia písať čiarku. Žiaci sa učia pozorovať 

z hľadiska danej slohovej témy. Cvičia sa v invencii, kompozícii a štylizácii. Cvičia sa 

samostatne tvoriť preberané typy ústnych a písomných jazykových prejavov, najmä formou 

rozhovoru, rozprávania a opisu. Osvojujú si formy spoločenského styku (ústne aj písomne). 

Učia sa vypĺňať úradné tlačivá (poštové tlačivá, žiadanku, jednoduchý dotazník). 

OBSAH  

Jazyk (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)  

I. Aktivizácia poznatkov  

Abeceda (vyhľadávanie v telefónnom zozname, v zozname poštových smerovacích 

čísiel a pod.).  

Veta, slovo, slabika, hláska.  

Rozdelenie hlások na samohlásky a spoluhlásky.  

Písanie i/y po mäkkých, tvrdých a obojakých spoluhláskach.  

Pravopis vybraných a odvodených slov. Odôvodňovanie pravopisu slov.  

II. Tvaroslovie  

Podstatné mená, ich pravopis a jeho odôvodnenie.  

Prídavné mená. Pravopis akostných prídavných mien.  

Privlastňovacie a zvieracie prídavné mená.  

Slovesá. Osoba, číslo, čas slovies. Pravopis slovies.  

Zámená. Písanie osobných zámen. (Ty, Ti, Tebe, Vás, Vy, Vám.)  

Ústne i písomne si osvojiť vykanie (dbať na správnosť slovesných tvarov).  

Číslovky. Osvojiť si písanie čísloviek (základné, radové, zložené).  



Predložky.  

Spojky. Písanie čiarky pred najčastejšie frekventovanými spojkami (že, aby, ale) 

III. Skladba  

Jednoduchá veta a zložená veta.  

IV. Opakovanie a zhrnutie učiva 

 

Slohový výcvik (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

Žiaci si ústne i písomne precvičujú a upevňujú formy spoločenského styku: oslovenie, 

pozdrav, požiadanie, poďakovanie, ospravedlnenie sa, predstavovanie, uvítanie návštevy, 

rozlúčenie sa s návštevou, odkaz, požiadanie o informáciu, podanie informácie, telefonický 

rozhovor. Učia sa napísať pozdrav, oznámenie, alebo objednávku na korešpondenčnom lístku, 

sformulovať blahoželanie, vysloviť sústrasť, zostaviť telegram, napísať list.  

Z hľadiska jazykového prejavu si precvičujú správanie sa v praktických životných 

situáciách, napr. v obchode, v reštaurácii, na pošte, v zdravotnom stredisku, u holiča – 

kaderníka, v cudzom meste, na návšteve a pod.  

Praktické písomnosti: Vyplniť podací lístok, poštovú poukážku a sprievodku, tlačivo 

žiadosti na zľavu cestovného železničnej a autobus. dopravy, žiadanku na legitimáciu mestskej 

hromadnej dopravy, zostaviť žiadosť, vyplniť dotazník, prihlášku na pobyt, životopis a iné.  

Učia sa napísať oznam a jednoduchú správu.  

Výcvik v súvislých jazykových prejavoch:  

Žiaci rozprávajú podľa vopred pripravenej osnovy, podľa prečítaného textu, podľa série 

obrázkov. Precvičujú si opis (ústne i písomne) jednoduchého predmetu a pracovného postupu. 

Reprodukujú prečítaný text podľa otázok učiteľa a osnovy. 

 

Čítanie a literárna výchova (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

I. Čítanie a rozvoj rečovej kultúry  

Čítanie zamerať na výcvik čítania a ústneho vyjadrovania. Upevňovať čitateľské 

zručnosti na primerane náročných náučných a umeleckých textoch, orientovať 

sa v prečítanom texte a reprodukovať jeho obsah.  



II. Literárna výchova  

Vzbudzovať v žiakoch záujem o mimoškolské čítanie kníh, časopisov, novín, o 

sledovanie vhodných programov rozhlasu a televízie, podľa miestnych možností 

aj o návštevy divadelných a filmových predstavení. Učiť žiakov svoje citové 

zážitky vyjadriť zrozumiteľným spôsobom.  

Literatúra odporúčaná na čítanie:  

 

Poézia, napríklad: Pieseň večne mladá (výber zo štúrovskej poézie); Výber z poézie F. Kráľa, 

S. Chalupku, J. Smreka, J. Kostru, A. Plávku, V. Reisela, Š. Žáryho, M. Rúfusa, J. Lenku, J. 

Navrátila a iných.  

Náučná literatúra, napríklad: M. Labuda: Človek a zvieratá; M. Šurinová: Zvieratá a ich 

mláďatá, Kde bývajú zvieratá; L. Švihran: Nenápadní spoločníci; J. Galata: Čo je prečo tak; L. 

Dobroruka, J. Knotek, L. Knotková, P. Rob: Pestrá príroda; Nový rozum do vrecka – 

encyklopédia; E. Majzlanová: Stromy a my; B. Škárka: V každom rožku trošku chémie; I. 

Čajda: Sami proti sebe; J. Strmeňová: Živá voda zadarmo; I. Fekete, P. Dorrington Word: 

Ľudské telo; Svet a človek – atlas pre deti; J. Junas, P. Ďurík: Encyklopédia zdravia pre deti a 

mládež.  

 

Báje, balady, povesti a historická próza, napríklad: M. J. Huska, J. Poliak: Slovenské povesti; 

J. Horák: Povesti a báje; M. Ďuríčková: Panenská veža na Devíne, Kľúče od mesta; S. 

Chalupka: Slovenské ľudové balady; M. Ferko: Staré povesti slovenské; Slovenské báje – výber 

z diela Husku, Hronského, Štiavnického a iných; R. Móric: Zvon lumpov; V. Ferko: 

Tisícnásobný dukát.  

 

Dobrodružné poviedky a romány, napríklad: R. Móric: Rozprávky z lesa, Z poľovníckej 

kapsy; V. Ferko: Sedmohlávok; D. Defoe: Robinson Crusoe; E. Kästner: Emil a detektívi; J. 

London: Biely tesák; J. Curwood: Kočovníci severu.  

 



Poviedky a romány zo života detí, napríklad: E. Kästner: Lujza a Lotka; H. Zelinová: 

Jakubko; N. Tánska: S dievčiskom sa nehráme; B. Němcová: Babička; M. Jančová: Prvá láska; 

J. Tužinský: Straka nekradne; Max von Grun: Krokodíl z predmestia. 

 

Divadlo, rozhlas, film a televízia v živote človeka Oboznámiť žiakov s dramatickými dielami 

slovenských i zahraničných autorov.  

 

Poznámka: V 9.ročníku učiteľ zameria čítanie a literárnu výchovu na prečítanie 4 – 5 kníh 

podľa vlastného výberu a dostupnosti literatúry pre všetkých žiakov a na prácu s časopismi. 

Uprednostňuje literatúru s medzipredmetovými väzbami na náukové predmety.  

V prípade dostupnosti učebnice Slovenský jazyk a literatúra pre 1. ročník OU vyberá na čítanie 

ľahšie texty z tejto učebnice. 

  

Hodnotenie predmetu: 

      Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť : ČLOVEK A PRÍRODA 

Fyzika 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet fyzika pre 9.ročník 

Názov predmetu Fyzika 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Učivo fyziky je zamerané na objasnenie základných pojmov a javov z odboru fyziky. 

Štruktúru obsahu fyziky tvoria tematické celky, v ktorých si žiaci osvojujú sústavu vybraných 

faktov, javov a pojmov. Učia sa fyzikálne javy pozorovať, opísať, odmerať hodnoty fyzikálnych 

veličín a meranie vyhodnotiť. Osvojujú si zavedenú terminológiu a symboliku, základné vzťahy 

medzi fyzikou, matematikou a ostatnými prírodnými vedami. Žiaci si osvojujú dôležité 

hodnoty, postoje a návyky, správanie sa k prírode a k sebe.  

     Pri vyučovaní fyziky je potrebné opierať sa o zmyslové vnímanie predmetov a javov ako o 

základ pre utváranie predstáv a pojmov u mentálne postihnutých žiakov. Názornosť je 

najdôležitejšia zásada pri vyučovaní fyziky. Nové učivo učiteľ vysvetľuje najmä 

demonštračnou metódou, pri ktorej sa žiaci učia slovne opísať pozorovaný jav. Žiaci merajú, 

vážia, pripravujú podmienky pre pokusy a vykonávajú také činnosti, ktoré využívajú v 

praktickom živote.  

     Všetky činnosti robia žiaci v malých skupinách alebo vo dvojiciach. Učia sa spolupracovať, 

dorozumievať sa pri práci a spoločne niesť zodpovednosť za jej výsledok.  

 



CIELE  

Všeobecným cieľom vyučovania fyziky ako povinného predmetu v špeciálnej základnej škole 

je, aby žiaci: 

 - porozumeli základným fyzikálnym javom v ich bezprostrednom okolí, 

 - si osvojili vybrané metódy práce a súbor zručností, ako je pozorovanie a meranie vybraných 

fyzikálnych veličín,  

- dokázali opísať pozorovanie a zapísať namerané hodnoty do tabuľky,  

- nadobudli schopnosti pracovať v tíme, ale získali aj istú mieru samostatnosti a zodpovednosti 

voči sebe a prírode.  

 

OBSAH  

Učivo je zamerané na objasnenie základných pojmov a javov z fyziky. Žiaci sa učia tieto 

základné javy pozorovať, opisovať a využívať v praxi. Učia sa pozorovať javy v životnom 

prostredí človeka, porozumieť im a chrániť životné prostredie.  

Prehľad tematických celkov 

I. Formy energie  

Magnetické a elektrické javy. Elektrická energia  

II. Energia v prírode a v technike  

 

 

Proces  

Pri vyučovaní fyziky v špeciálnej základnej škole je potrebné opierať sa o zmyslové 

vnímanie predmetov a javov ako o základ na utváranie predstáv a pojmov. Žiaci sa učia 

predmety a javy pozorovať a o zistených skutočnostiach rozprávať, alebo ich zaznamenávať.  

Nové učivo učiteľ vysvetľuje zväčša demonštračnou metódou, pri ktorej sa žiaci učia 

slovne opísať pozorovaný jav. Názornosť je najdôležitejšia zásada pri vyučovaní fyziky. Pre 

názorné vyučovanie má mimoriadny význam práca žiakov. Vo fyzike žiaci merajú, vážia, 

pripravujú podmienky pre pokusy a vykonávajú také činnosti, ktoré využívajú v praktickom 



živote. Pri konkrétnej práci sa zúčastňujú všetky receptory žiaka. Práca pomáha žiakom utvárať 

si správne predstavy a súčasne zaznamenať vzťahy medzi predmetmi a javmi. 

 Všetky činnosti žiaci robia v malých skupinách alebo vo dvojiciach. Učia sa 

spolupracovať, dorozumievať sa pri práci a spoločne niesť zodpovednosť za jej výsledok. 

 

I. FORMY ENERGIE  

Magnetické a elektrické javy. Elektrická energia 

CIELE  

Žiak má vedieť: 

 - experimentálne overiť magnetické vlastnosti magnetov, 

 - experimentom dokázať jav elektrizovania telies,  

- zostaviť elektrický obvod so žiarovkou,  

- triediť vybrané pevné telesá na elektrické vodiče a izolanty,  

- bezpečnostné pravidlá pri práci s elektrickými spotrebičmi,  

- odmerať veľkosť prúdu a napätia v elektrickom obvode, 

 - pracovať v skupine so spolužiakmi, byť zodpovedný za zverené pomôcky,  

- referovať výsledky práce za celú skupinu.  

OBSAH  

Magnet a jeho vlastnosti. Magnetické póly Zeme. Kompas. 

 Elektrizovanie telies. Elektrický náboj. Blesk. Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu - 

elektrický článok, batéria elektrických článkov, žiarovka, spínač, spojovacie vodiče.  

Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.  

Elektrická energia a jej premeny. Elektrické spotrebiče v domácnosti.  

Pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi. Sériové zapojenie žiaroviek. 

Porovnanie jasu niekoľkých žiaroviek v sériovom zapojení. Paralelné zapojenie žiaroviek.  

Meranie veľkosti prúdu ampérmetrom. Jednotka veľkosti elektrického prúdu 1 A. 



 Meranie veľkosti napätia na zdroji elektrickej energie. Jednotka napätia 1 V.  

Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a jeho využitie. 

II. ENERGIA V PRÍRODE A V TECHNIKE  

CIELE  Žiak má vedieť: 

- opísať premenu energie na vybraných prírodných javoch,  

- vymenovať dnes využívané prírodné zdroje energie a opísať spôsob ich využitia,  

- príčiny racionálneho hospodárenia s energiou a byť presvedčený, že zachovanie 

zdravého životného prostredia je pre človeka nevyhnutnosťou.  

OBSAH Prejavy energie v prírode - sopečná činnosť, elektrický výboj pri búrke, zemetrasenie, 

slnečná energia. Premena energie. Zákon zachovania energie. Vznik fosílnych palív. 

Využívanie fosílnych palív ako zdrojov energie, ich výhody a nevýhody. Netradičné zdroje 

energie. Zvyšovanie spotreby energie a jej nepriaznivé následky pre človeka. 

 

      

     Hodnotenie predmetu 

      

     Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

 

 

 

  



Chémia 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet chémia pre 9.ročník 

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vyučovací predmet chémia podáva žiakom základné vedomosti o niektorých prvkoch, 

zlúčeninách a chemických reakciách s dôrazom na ich praktické vyžitie. 

Žiaci získavajú elementárne poznatky o chemických prvkoch a vybraných okruhoch 

anorganických a organických látok, o ich význame a použití v každodennom živote. 

Žiaci si osvojujú základné činnosti súvisiace s pozorovaním a 

pokusom a pritom si osvojujú pravidlá bezpečnej práce. 

 

CIELE 

- Spoznávať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a využitie v 

každodennom živote, 

– oboznámiť sa so zložením a vlastnosťami niektorých chemických látok, 

– chápať horenie ako chemickú reakciu, vedieť uviesť na praktických príkladoch spôsoby 

oddeľovania zložiek zmesí, 

– vedieť dodržiavať zásady bezpečnej práce s kyselinami a hydroxidmi, 

– uvedomovať si nebezpečenstvo výbuchu pri unikaní plynných palív v uzavretom 

priestore, 



–  oboznámiť sa so základnými zdravotnými a environmentálnymi dôsledkami pôsobenia 

chémie v živote človeka. 

 

 

OBSAH 

Úvod do chémie 

Chemické laboratórium.  

Vlastnosti látok.  

Skupenstvá látok.  

Zloženie a štruktúra látok. 

Zmesi. Oddeľovanie zložiek zmesí. 

Chemické prvky 

Kovy (železo, hliník, meď, zinok, zlato striebro). Korózia kovov. 

Nekovy (kyslík, dusík, vodík, uhlík, síra). 

Voda a vzduch 

Chemické zloženie vody, úprava povrchovej vody, čistenie odpadovej 

vody. 

Chemické zloženie vzduchu, znečisťovanie vzduchu. 

Ochrana čistoty vody a vzduchu. 

Anorganické zlúčeniny  

Oxidy - vznik, význam a použitie. 

Kyseliny – vlastnosti, použitie. 

Hydroxidy – vlastnosti, použitie. 

Soli – vznik solí, použitie. Soli ako priemyselné hnojivá. 

Stavebné spojivá. Keramický a sklársky priemysel. 

Organické zlúčeniny 

Organické látky. Hlavné skupiny organických zlúčenín. 

Uhľovodíky (zemný plyn, metán, propán, bután). 

Deriváty uhľovodíkov (alkoholy, organické kyseliny). 

Ropa: vlastnosti, ťažba, spracovanie.  

Plasty. 

Bezpečnosť pri práci s ropnými produktmi 

Prírodné látky (cukry, tuky bielkoviny). 

 

 

 



 
PROCES 

Učíme žiakov poznávať symboly (výstražné značky) na nálepkách látok, ktoré poškodzujú 

zdravie, napríklad: jedy, žieraviny, horľaviny, výbušniny. Významným prvkom vo výchovno-

vzdelávacom procese sú (žiacke aj demonštračné) chemické pokusy a laboratórne práce. 

Žiakov učíme využívať poznatky z chémie pri činnostiach v bežnom živote. 

 

UČEBNÉ ZDROJE:  

- Učebnice/ Adamkovič, Glatzová: Chémia pre 9. ročník ŠZŠ. mimočítanková literatúra, 

detské encyklopédie, detské časopisy, materiálno -technické a didaktické prostriedky. 

 

   Hodnotenie predmetu 

          Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

 

Biológia  

Učebné osnovy pre vyučovací predmet biológia pre 9.ročník 

Názov predmetu Biológia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učivo biológie  nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili v 4., 5., a 6. ročníku vo 

vlastivede. Žiaci získavajú základné poznatky o živej a neživej prírode. Oboznamujú sa so 

základnou stavbou tela a spôsobom života živočíchov, rastlín a iných organizmov, s 

podmienkami ich zdravého vývinu a s ochranou a tvorbou životného prostredia.  

Vyučovanie prírodopisu je nevyhnutné realizovať najmä v prirodzenom prostredí, v 

konkrétnych podmienkach prírodného prostredia prostredníctvom vychádzok a názorného 

materiálu v súčinnosti s praktickou skúsenosťou mentálne postihnutých žiakov. Konkrétne 

druhy rastlín a živočíchov a ich počet si môže vyučujúci určiť podľa schopností žiakov regiónu, 

v ktorom sa škola nachádza. Označené druhy v zátvorke slúžia len ako príklad. 

CIELE  

Žiaci sa oboznamujú s vývojom zemskej kôry a života na nej, so stavbou Zeme, s 

najdôležitejšími horninami a nerastami Slovenska a vo svojom regióne, s ťažbou a využitím 

nerastných surovín, so vznikom pôd, typmi pôd a s ochranou prírody pred znečisťovaním 

životného prostredia. OBSAH  

I. Úvod  

Živá a neživá príroda. Vzťahy medzi živou a neživou prírodou.  

II. Vznik a vývoj Zeme  

Názory na vznik Zeme. Stavba Zeme. Vznik a vývoj zemskej kôry. Vznik a vývoj 

života na Zemi. Vývoj človeka.  

III. Zloženie zemskej kôry  

Nerasty. Horniny. Najdôležitejšie nerasty a horniny Slovenska a ich využitie. Ťažba 

hornín a nerastov. Zvetrávanie hornín a nerastov.  

IV. Pôda  

Vznik pôdy. Zloženie pôdy. Pôdne typy. Význam pôdy pre pestovanie rastlín. 

Ochrana pôdy a jej význam pre človeka.  

V. Zem - životné prostredie človeka  

Znečisťovanie životného prostredia - ozónové diery, poruchy atómových elektrární, 

úniky ropy v moriach, škodlivé exhaláty v ovzduší, poľnohospodárska výroba. Určiť 

znečisťovateľa prírody v najbližšom okolí.  

Ochrana prírody - národné parky, chránené krajinné oblasti, štátne prírodné 

rezervácie (v širšom regióne školy).Technologické opatrenia - čističky vôd, 



zachytávanie exhalátov filtrami, biotechnológie. Zákonná ochrana živej a neživej 

prírody. 

 Hodnotenie predmetu 

      

     Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

  



Vzdelávacia oblasť : ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Dejepis  

Učebné osnovy pre vyučovací predmet dejepis pre 9.ročník 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Cieľom vyučovania dejepisu v špeciálnej základnej škole je vytvoriť elementárne 

historické predstavy žiakov na základe obrazového vnímania, celkového poznávania 

najdôležitejších období našich národných dejín so zameraním na pokrok, na najzákladnejšiu 

orientáciu vo vývoji spoločnosti, v slovenských dejinách, vo významných historických 

udalostiach, v osobnostiach, v kultúre. Učiteľ dáva prednosť obraznej prezentácii dejín s 

využitím kultúrno-historických pamiatok regiónu, zaujímavému rozprávaniu o udalostiach, 

osobnostiach, kultúrnohistorických pamiatkach, efektívnemu využitiu umelecky spracovaných 

historických udalostí a osobností, poznávacej a emocionálnej zaangažovanosti žiakov pred 

pamäťovým osvojovaním historických faktov.  

CIELE  

 Za pomoci učiteľa odhaľovať pozitívne a negatívne príklady v histórii,  

 vedieť porovnať súčasnosť so situáciou v minulosti,  

 učiť žiakov pochopiť, aké hodnoty nám zanechali minulé generácie,  

 vedieť sa spoľahlivo orientovať na časovej priamke,  



 vedieť samostatne pracovať s pracovným zošitom.  

 

Obsah učebného predmetu  

I. Pravek  

Vznik a vývoj človeka  

II. Starovek  

Riečne civilizácie, Staroveké Grécko a Rím  

III. Na úsvite našich národných dejín  

Najstaršie národy na území Slovenska  

IV. Kresťanský letopočet 

Príchod Slovanov Veľkomoravská ríša, kultúra Veľkomoravskej ríše Slovensko 

súčasťou uhorského štátu Vpád Tatárov Matúš Čák Trenčiansky Husitské hnutie 

Matej Korvín Kultúra v stredoveku  

V. Turecké nebezpečenstvo  

Obdobie humanizmu a renesancie Bitka pri Moháči Turecké nájazdy do Uhorska 

17. storočie – katolíci a nekatolíci 18. storočie – storočie rozumu  

VI. Slovenské národné obrodenie  

Revolučný rok 1848 Postavenie Slovákov v Rakúsko - Uhorsku  

VII. Novovek  

Prvá svetová vojna Vznik Československa Vznik fašizmu Druhá svetová vojna 

Slovensko v období druhej svetovej vojny Koniec druhej svetovej vojny Povojnové 

obdobie a súčasnosť  

 

Metódy a formy práce  

Pri vyučovaní dejepisu uplatňujeme princípy názornosti a konkrétnosti, rozvíjania jedinečnosti 

pojmov, obrazov a predstáv, rozprávania udalostí a dejov. Pri prezentovaní národných a 

svetových dejín učíme žiakov aktívne využívať okrem učebnice a pracovného zošitu aj čítanky, 

primeranú populárno-vedeckú literatúru, historické mapy, obrázky, filmy a pracovné materiály 

pripravené učiteľom. Odporúčame zaradiť návštevu múzeí, realizovať exkurzie v regionálnych 

dejinách.  

 



Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

Dejepis učebnica a pracovný zošit pre 9. ročník ŠZŠ Ďalšie odborné publikácie k daným témam 

dejepisu, encyklopédie, webové stránky s témami dejepisu (www.zborovna.sk), materiálno-

technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii.  

Hodnotenie predmetu  

Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Dejepis v 9. ročníku sa klasifikujeme známkou. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Geografia 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet geografia  pre 9.ročník  

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

V geografii žiaci získavajú základné poznatky o svojej vlasti a o svete.  

Učivo nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili v 4., 5. a 6. ročníku vo vlastivede 

a v geografii v 7. a 8. ročníku. V geografii žiaci postupujú od miestnej krajiny k poznaniu SR, 

jej postavenia v Európe, k základným informáciám o Európe a o svete.  

CIELE 

 -  vedieť pomenovať svetadiely a oceány,   

 -  získať geografické poznatky o polohe, prírodných pomeroch, obyvateľstve a   

hospodárstve jednotlivých svetadielov,   

 -  vedieť charakterizovať obyvateľstvo svetadielov podľa rás,   

 -  vedieť pracovať s rôznymi druhmi máp a vyhľadávať v nich požadované   

informácie.   

Súčasťou vyučovania geografii je práca s rôznymi druhmi máp.  



Práca s mapou nie je len prostriedkom, ale aj cieľom vyučovania, aby žiaci boli schopní 

orientovať sa podľa mapy aj v praktickom živote. V rámci zemepisného učiva si žiaci osvojujú 

základy ochrany a tvorby životného prostredia. 

I. Vznik a vývoj Zeme  

II. II. Svetadiely Afrika, Ázia, Amerika, Austrália, Antarktída, Európa.  

III. Európa Štáty Európy.  

IV. IV. Slovensko SR na politickej mape Európy. Poloha SR, hranice. Povrch. 

Rastlinstvo a živočíšstvo SR. Ochrana prírody. Prírodné rezervácie a chránené 

územia. Vodstvo. Podnebie. Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky. 

Priemysel. Doprava. Regióny Slovenska. Povrch. Vodstvo. Podnebie. 

Poľnohospodárstvo. Priemysel. Doprava. Mestá. Rekreačné oblasti, chránené 

prírodné oblasti.  

V. Zemepis regiónu, v ktorom žijem 

 

Hodnotenie predmetu 

      

     Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

  



Občianska náuka 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet občianska náuka pre 

9.ročník 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Občianska výchova sa významnou mierou podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov. 

Pôsobenie obsahu vyučovacieho predmetu je založené na uplatňovaní väzieb výchovy a 

vzdelávania, na spájaní teoretických poznatkov s osobnou praxou, so životnými zážitkami a 

skúsenosťami žiakov.  

Vyučovanie občianskej výchovy je zacielené tak, aby získané poznatky žiakov boli 

nástrojom poznávania skutočnosti, aby poskytli vhodnú orientáciu pre budúci občiansky život.  

Obsah občianskej výchovy nadväzuje najmä na spoločenskovedné poznatky, ktoré žiaci 

získavajú vo vlastivede, dejepise, zemepise, literárnej výchove, ale tiež v prírodopise.  

Poznávacia stránka predmetu smeruje k tomu, aby sa žiaci oboznámili so zásadami a 

normami vzťahov v rodine, v škole, spoločnosti vôbec, so základnými občianskymi právami a 

povinnosťami, s hlavnými znakmi nášho štátneho zriadenia ako i so všeľudskými problémami, 

ktoré sa bytostne dotýkajú mladej generácie.  

Občianska výchova cieľavedome ovplyvňuje poznanie a konanie žiakov v duchu 

demokracie, humanizmu, morálky. Učí žiakov, aby svojimi postojmi a činmi prejavovali svoje 



vlastenectvo, občiansku aktivitu, pozitívny vzťah k práci a jej výsledkom. Pozornosť venuje i 

rozvoju citovej a vôľovej sfére žiakovej osobnosti.  

Vyučovanie občianskej výchovy sa usiluje o integráciu a prehĺbenie všetkých 

pozitívnych aspektov výchovno-vzdelávacej práce školy. Súčasne orientuje každého žiaka ako 

budúceho zakladateľa rodiny, aktívneho člena pracovného kolektívu a prínosného občana štátu. 

CIELE  

Učivo občianskej výchovy vzhľadom na prechodný charakter 9. ročníka má upevniť, prehĺbiť 

a zhrnúť poznatky, ktoré žiaci získali v 7. – 8. ročníku. 

OBSAH  

Úvodná hodina  

I. Slovenská republika  

II. Slovenské hospodárstvo  

III. Čo by mal občan vedieť  

Voľné hodiny  

Prehľad učiva  

Úvodná hodina  

Oboznámenie žiakov s problematikou 9. ročníka.  

I. Slovenská republika  

Štátne symboly. Prezident republiky, vláda SR, poslanci (sledovať televízny prenos 

z rokovania NR SR). Obyvateľstvo SR. Rovnoprávnosť všetkých občanov. 

Tolerancia k iným národnostiam a náboženstvám. Základné práva a povinnosti 

občanov. Zakotvenie občianskych práv a slobôd v Ústave SR a republikových 

ústavách. SR – demokratický štát. Význam demokratických premien v našom štáte 

pre celoeurópsku spoluprácu. 

II. Slovenské hospodárstvo  

Trhové hospodárstvo Slovenskej republiky. Vlastníctvo v demokratickej 

spoločnosti – štátne, družstevné, súkromné. Poctivá práca občanov – predpoklad 

hospodárskeho vzostupu. Peniaze, peňažné ústavy, banky (ich funkcia). Rodinný 

rozpočet – štátny rozpočet. Podnikanie (kto a ako môže podnikať). Sociálna politika 



štátu (politika zamestnanosti, úrady práce, záchranná sociálna sieť, životné 

minimum).  

III. Čo by mal občan vedieť Občiansky preukaz, jeho používanie, starostlivosť oň a 

ďalšie doklady. Zmeny v občianskom preukaze. Zmenená pracovná schopnosť 

(ZPS). Čo vybavujeme na úradoch štátnej správy a miestnych úradoch: v 

oddeleniach vnútornej správy (sobáš, narodenie, úmrtie), v oddeleniach sociálnych 

vecí (starostlivosť o rodiny s deťmi), na úradoch práce informácie o možnosti 

zamestnať sa. Zákonník práce. Uzatváranie pracovného pomeru. Medziľudské 

vzťahy na pracovisku, prekonávanie prekážok, riešenie pracovných problémov, 

voľný čas a jeho využitie. Ochorenie, dodržiavanie liečebného poriadku, 

nemocenské dávky. Rozličné formy poistenia, sporenia. Záujmové organizácie, 

odbory. Exkurzia na budúce pracovisko.  

Voľné hodiny Zamerané na exkurzie do úradu práce, peňažného ústavu, miestneho úradu, 

besedy s odborníkmi.  

Proces Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému 

systému, čo znamená, že učivo možno dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia 

funkciu námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú 

potrebné pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štruktúrovaná osnova vytvára 

dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu. Počet hodín pre 

tematické celky je orientačný, učiteľ si zvolí sám časovú dotáciu pre jednotlivé osnovné heslo 

podmienok v triede.  

Vyučovanie občianskej výchovy je nutné realizovať v konkrétnych situáciách tak, aby 

obsah učiva bol blízky chápaniu mentálne postihnutých žiakov. 

 

Hodnotenie predmetu 

      

     Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

  



Vzdelávacia oblasť : MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Matematika 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet matematika pre 9.ročník 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím 

vyučovania matematiky na základnej škole.  

Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým žiakom spôsobom primeraným ich 

mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im 

umožní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického života a pracovného pomeru.  

Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou 

na rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky sa 

uplatňuje zásada názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje 

matematické poznatky pri riešení problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia 

úloh, ktorých námety zodpovedajú skúsenostiam a úrovni poznania žiakov i pri riešení rôznych 

problémov v ostatných vyučovacích predmetoch. Spojeniu vyučovania matematiky s praxou 

prispieva i to, že sa žiaci naučia používať rôzne nástroje umožňujúce geometrické konštrukcie. 

 

 



CIELE 

Všeobecné ciele:  

 Opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, 

 pracovať s rysovacími pomôckami a mať ich v náležitom stave. 

Hlavné ciele: 

 Ovládať delenie so zvyškom v obore do 100, 

 vedieť písomne násobiť a deliť prirodzené čísla v obore do 10 000, 

 osvojiť si číselný obor do milióna, 

 osvojiť si delenie viacciferných čísel jednociferným deliteľom so zvyškom, 

 osvojiť si písomné delenie viacciferných čísel dvojcifernými deliteľmi aj pomocou 

kalkulačky,  

 osvojiť si písomné násobenie viacciferných čísel dvojcifernými činiteľmi aj pomocou 

kalkulačky,  

 vedieť čítať, písať a porovnať zlomky a desatinné zlomky, 

 vedieť čítať, písať a porovnať desatinné čísla, 

 vykonať počtové výkony s desatinnými číslami, 

 zopakovať učivo geometrie z 8. ročníka, 

 narysovať jednoduché konštrukcie kružidlom, 

 poznať telesá, 

 poznať uhly, 

 vedieť vypočítať obvody rovinných útvarov,  

 poznať jednotky obsahu, 

 vedieť vypočítať obsah štvorca, obdĺžnika a kruhu, 

 vedieť vypočítať obvod kruhu alebo dĺžku kružnice. 

Ďalšie cele: 

 Využiť vedomosti z aritmetiky a z geometrie v praxi. 

 

ARITMETIKA  

I. Opakovanie a prehĺbenie učiva z 8. ročníka  

1. Písomné delenie.  

2. Zlomky.  



3. Desatinné čísla.  

II. Desatinné čísla Jednoduché slovné úlohy. Používanie jednotiek dĺžky, hmotnosti, času a 

obsahu. Použitie peňazí. Premieňanie jednotiek.  

III. Percento  

1. Základ, percentová časť, počet percent.  

2. Výpočet 1 % zo základu.  

3. Výpočet percentovej časti z daného základu (aj s využitím kalkulačky). 

4. Riešenie jednoduchých slovných úloh z praxe.  

5. Úrok, úroková miera, zisk - využitie na praktických príkladoch.  

IV. Záverečné opakovanie učiva Opakovanie a prehĺbenie poznatkov so zameraním na 

profesionálnu prípravu žiakov.  

GEOMETRIA  

I. Prehĺbenie a opakovanie učiva z 8. ročníka  

1. Uhol. Veľkosť uhla.  

2. Obvody a obsahy rovinných obrazcov.  

3. Geometrické telesá. 

II. Povrch telies (kocka, kváder)  

1. Sieť kocky a kvádra.  

2. Povrch kocky a kvádra, výpočet dosadením do vzorca.  

3. Riešenie úloh z praxe. 

III. Objemy telies  

1. Objem, jednotky objemu: mm3 , cm3 , dm3 , m3 . Vzťah dm3 - liter.  

2. Objem kvádra, kocky, výpočet dosadením do vzorca. Riešenie úloh z praxe.  

IV. Záverečné opakovanie učiva 

Hodnotenie predmetu 



      

     Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 



Informatická výchova 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet informatická výchova pre 

9.ročník 

Názov predmetu Informatická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 Informatická výchova pre 9. ročník špeciálnych základných škôl,  

pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, vyučovacím jazykom slovenským 

rozvíja ich myslenie a zároveň núti komunikovať žiaka s okolím prostredníctvom PC.   

Žiaci získavajú zručnosti prostredníctvom aplikácií, ktoré sú primerané obsahom aj ovládaním  

ich veku a mentálnym schopnostiam. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou  

rôznych aplikácií precvičujú základné učivo zo slovenského jazyka, matematiky,  

prírodovedných i spoločenskovedných oblastí. V rôznych grafických editoroch rozvíjajú  

svoju tvorivosť a estetické cítenie. 

Učíme ich využívať možnosti IKT pri riešení projektových úloh a ich prezentácii.                                         

CIELE 

Vedieť samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, 

- rozšíriť zručnosti v práci s textom, vedieť používať nástroje na úpravu textov, 

- naučiť sa pracovať s tabuľkou v MS Word, 

- rozvíjať schopnosť kooperácie a komunikácie, 



- pochopiť základné autorské práva, 

- vedieť prezentovať výsledky svojej práce. 

OBSAH 

Informácie okolo nás 

Prehrávanie, ukladanie zvukového záznamu.  

Tvorba jednoduchých animácií. 

Rozširovanie zručnosti v práci s textom 

Kombinácia textu a obrázka. 

Vkladanie obrázka do textu cez schránku. 

MS Word – vkladanie a formátovanie jednoduchej tabuľky. 

Ukladanie informácií do súborov (text, obrázok, zvuk).  

Základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier. 

Počítačové didaktické hry. 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

e- mail, poštový program, e- mailová adresa, adresár. 

Samostatné posielanie a prijímanie jednoduchých listov. Tvorba a využitie adresára. 

Posielanie príloh, hromadné odosielanie správ. 

Bezpečné a etické správanie v e- mailovej komunikácii, ochrana osobných údajov. 

www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie.  

Vyhľadávanie informácií v elektronickej encyklopédii. 

Výber vhodnej informácie, práca s kľúčovým slovom, spracovanie informácie z Internetu. 

On-line hry, zásady správania sa na portáloch. 

Školské portály. 

Postupy, riešenie problémov 

Skladanie podľa návodov.  

Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí. 

Samostatné ovládanie výučbového softvéru. 

Používanie vyučovacích programov pre žiakov, ktoré rozvíjajú logické myslenie. 

Princípy fungovania IKT 

Skener 



Skenovanie textu, obrázka a ich ukladanie, upevňovanie zručnosti. 

CD mechanika 

Ovládanie CD mechaniky, spustenie CD, DVD, USB – upevňovanie zručnosti. 

Ukladanie informácií na rôzne médiá, porovnávanie ich kapacity. Informačná spoločnosť 

Informačné technológie v škole 

Využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety. 

Bezpečnosť počítača - prečo a pred kým treba chrániť počítač. 

Voľný čas a IKT. 

Počítačové hry, hudba, filmy. 

PROCES 

V rámci vyhľadávania informácií na internete sa žiaci učia vyhľadať praktické informácie  

(napríklad vhodný dopravný spoj, predpoveď počasia na daný deň, recept na prípravu  

jednoduchého jedla, ordinačné hodiny svojho lekára). 

Učíme žiakov vytvárať jednoduchú tabuľku v textovom editore, orientovať sa v nej a  

upravovať ju. 

Poučíme ich o výhodách a rizikách internetového obchodu. 

Učíme ich využívať možnosti IKT pri riešení projektových úloh a ich prezentácii. 

Vyučujúci vyčlení určitý čas aj na projektovú prácu, ktorá by mala využívať 

 

3. Proces vyučovania predmetu informatická výchova sa bude realizovať na hodinách 

matematiky, 0,5 hodiny týždenne. 

4. Časová dotácia: 

Tematický celok Počet hodín 

Informácie okolo nás. 5 

Komunikácia prostredníctvom IKT. 5 

Postupy, riešenie problémov. 2 

Princípy fungovania IKT. 2 

Informačné technológie v škole. 4 

  

   

 



Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard)  Výstupy (výstupový štandard) 

 Informácie okolo nás  

Zadanie kľúčové slovo do 

webového prehliadača, výber 

a uloženie zvukového 

záznamu. Vyhľadanie na webe 

jednoduché animácie. 

Zostavenie textu, pridanie 

obrázku. Vytvorenie tabuľky, 

vloženie textu do nej, 

formátovanie tabuľky.  

Oboznámenie sa zo základmi 

autorského práva pri 

kopírovaní textu, obrázkov 

a hier. Vyhľadanie webových 

stránok s hrami, rozlíšenie hier 

podľa obsahu, upozornenie na 

nevhodné hry, stiahnutie hry 

Prehrávanie, ukladanie 

zvukového záznamu.  

Tvorba jednoduchých animácií. 

Rozširovanie zručnosti v práci 

s textom. 

Kombinácia textu a obrázka. 

Vkladanie obrázka do textu cez 

schránku. 

MS Word – vkladanie a 

formátovanie jednoduchej 

tabuľky. 

Ukladanie informácií do 

súborov (text, obrázok, zvuk).  

Základné autorské práva pri 

kopírovaní textu, obrázkov, 

hier. 

Počítačové didaktické hry. 

 

Zorientovať sa na webe, vybrať 

si zvuk, nahrať ho do PC, prehrať 

zvuk, nahrať zvuk alebo skladbu 

do telefónu alebo prehrávača. V 

predtlačenom formulári vyplniť 

svoje základné údaje o sebe, 

svojej škole a svojej rodine. 

Dodržiavať gramatické pravidlá, 

veľkosť a tvary písma. Zostaviť 

vlastný obrázok, kopírovať, 

mazať, presúvať, vytvoriť 

priečinok, pridať text. Vysvetliť 

zásady autorského práva. Na 

stiahnutie, na www.tanika.sk  je 

dostatok hier a hlavolamov 

z matematiky. 

   

 Komunikácia prostredníctvom 

IKT 

 

Oboznámenie sa s pojmami, e-

mail, zavináč, e-mailová 

adresa, posielanie a prijímanie 

e-mailov, bezpečné a etické 

správanie v e-mailovej 

komunikácii. E-mailové 

adresy. 

Oboznámenie sa s pojmami 

webový prehliadač, web, 

webová stránka, doprava 

a prvá pomoc, dopravná 

výchova,   zásady bezpečného 

správania sa v prostredí 

internetu. 

e- mail, poštový program, e- 

mailová adresa, adresár. 

Samostatné posielanie a 

prijímanie jednoduchých listov. 

Tvorba a využitie adresára. 

Posielanie príloh, hromadné 

odosielanie správ. Bezpečné a 

etické správanie v e- mailovej 

komunikácii, ochrana osobných 

údajov. 

www, webový prehliadač, 

webová stránka, odkaz, 

vyhľadávanie  

Vyhľadávanie informácií v 

elektronickej encyklopédii. 

Výber vhodnej informácie, 

práca s kľúčovým slovom, 

Vytvoriť si svoju e-mailovú 

adresu, zistiť a zapísať adresy 

školy, priateľov a rodiny do 

adresára, napísať a poslať e-mail. 

Zistiť kontaktné údaje na svoju 

školu, web, e-mail, telefón. 

Otvoriť webové stránky pre deti, 

informačné stránky: www.cp.sk,  

www.imhd.sk, www.mapy.sk, 

www. slovakrail.sk,  

www.zachranari.sk. 

http://www.tanika.sk/
http://www.cp.sk/
http://www.imhd.sk/
http://www.mapy.sk/


spracovanie informácie z 

Internetu. 

On-line hry, zásady správania 

sa na portáloch. 

Školské portály. 

 

 Postupy a riešenie problémov  

Hľadanie kľúčového slova, 

jeho zapísanie do prehliadača, 

výber najoptimánejšej ponuky 

z prehliadača, skopírovanie do 

PC postupu alebo riešenia 

problémov. 

Používanie vyučovacích 

programov pre žiakov, ktoré 

rozvíjajú logické myslenie. 

Skladanie podľa návodov.  

Riešenie jednoduchých 

algoritmov v detskom 

programovacom prostredí. 

Samostatné ovládanie 

výučbového softvéru. 

Používanie vyučovacích 

programov pre žiakov, ktoré 

rozvíjajú logické myslenie. 

 

Zostaviť a správne napísať 

kľúčové slová a vybrať si 

z ponuky prehliadača správnu 

informáciu. Návody, recepty z 

bežného života (návod na opravu, 

recept). 

Riešenie hlavolamov, bludiská, 

obrázkové stavebnice. 

Samostatné ovládanie 

výučbového softwéru. 

Vyhľadať výučbový softwér na 

internete a testy na hodnotenie 

vedomostí z jednotlivých 

predmetov. 

 Princípy fungovania IKT  

Oboznámenie s tlačiarňou, 

skenerom a ich funkciami 

a rozdielmi. Ovládanie 

zapnutia a vypnutia prístrojov, 

vkladanie papiera a realizácia 

služby, ktorú prístroj 

poskytuje. Spustenie CD, 

DVD, prehrávanie, 

kopírovanie a nahrávanie 

informácii na CD alebo DVD. 

Spúšťanie hudby, hier, 

rozprávok a filmov, 

vzdelávacie CD. Ukladanie 

informácii na USB kľúč. 

Uloženie informácii do súboru, 

otvorenie, opravy, zatvorenie 

a uloženie súboru na USB 

kľúč. 

Skener.Zapínanie, vypínanie, 

vkladanie papiera, tlačenie, 

skenovanie textu, obrázka. 

Ovládanie CD mechaniky, 

spustenie CD, DVD, USB- 

pamäťový kľúč. Samostatné 

ukladanie informácií ( súbor, 

meno súboru, vytváranie 

priečinkov, ukladanie do  

priečinkov).  

Oboznámiť sa s ukážkami 

využitia IKT v bežnom živote 

ako pomôcky na hľadanie 

postupov a návodov. Upozorniť 

na funkcie tlačiarne a skenera 

a ich cenu, pomôcť vybrať 

optimálne zariadenie vzhľadom 

na služby, ktoré žiak potrebuje. 

Umiestniť CD v PC, spustiť CD, 

hudobné, výukové, hry, 

rozprávky a  filmy. Vybrať USB 

kľúč vzhľadom na jeho kapacitu. 

Naučiť využívať USB na 

ukladanie informácii. Vytvoriť 

nový dokument, napísať, opraviť 

a uložiť informácie do súboru do 

PC,  na USB kľúč. 

 Informačné technológie v škole 

 

 



Poznať a požívať edukačné 

programy pre rôzne predmety. 

Hľadanie a využitie hier a 

hudby, ich stiahnutie 

a prezeranie s cieľom 

vhodného trávenia voľného 

času. 

Informačné technológie v škole 

Využívanie rôznych typov 

edukačných programov pre 

rôzne predmety. 

Bezpečnosť počítača - prečo a 

pred kým treba chrániť počítač. 

Voľný čas a IKT 

Počítačové hry, hudba, filmy. 

 

Použitie výukových CD na 

precvičenie učiva. Vybrať 

stránky s hrami, orientovať sa na 

stránke s hrami, vhodný výber 

hier a hudby. Bezpečnosť PC 

a používateľa: 

www.zachranari.sk, www.hry.sk, 

www.zodpovedne.sk, 

www.pomoc.sk. 

  

 

 

 

Hodnotenie predmetu    

  Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

 

 

 

  

http://www.zachranari.sk/
http://www.hry.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.pomoc.sk/


Vzdelávacia oblasť : ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Pracovné vyučovanie 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet pracovné vyučovanie        

pre 9.ročník 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Pracovné vyučovanie je pre mentálne postihnutých žiakov špeciálnej základnej školy 

najdôležitejším rehabilitačným predmetom, ktorý od najnižšieho ročníka systematicky 

ovplyvňuje rozvoj ich motoriky vytváraním pracovných zručností a spolupôsobí na zvýšenie 

ich rozumovej úrovne.  

CIELE 

Žiaci v tomto predmete získavajú vedomosti z rôznych pracovných činností, vrátane 

elementárnych technických a výrobných poznatkov. Pracovné vyučovanie vytvára u žiakov 

kladný vzťah k práci, plní základnú prípravu pre budúce povolanie, ale aj pre potrebu 

praktického života v rodine a spoločnosti. V spolupráci s ostatnými predmetmi pôsobí na 

harmonický rozvoj žiakov.  

V pracovnom vyučovaní získavajú žiaci základné vedomosti o materiále, nástrojoch a o 

pracovných postupoch. Učia sa rozoznávať druhy materiálov, ich vlastnosti, poznávať 

konštrukciu a funkciu nástrojov, učia sa hovoriť o tom, čo robia a s čím pracujú. Žiaci sa 



postupne a primerane veku vedú k chápaniu vzťahov medzi materiálom, nástrojmi a spôsobmi 

práce, a tak sa rozvíja ich technické myslenie a vyjadrovanie a technická pripravenosť.  

Pracovné vyučovanie napomáha rozumovému rozvoju žiakov tým, že fyzickú prácu 

spája s vedomosťami, ktoré získavajú vo vyučovaní ostatných predmetov i v každodennom 

živote. V pracovnom vyučovaní sa žiaci učia kolektívnej, uvedomelej a tvorivej práci, vytvárajú 

sa u nich osobné vlastnosti, ako je presnosť, trpezlivosť, húževnatosť, disciplinovanosť a 

zodpovednosť. Pracovné vyučovanie vzbudzuje u žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu 

po činnosti, zameranie práce na užitočný výsledok vzbudzuje ich iniciatívu a pozitívny vzťah 

k práci, pestuje zmysel pre poriadok, cit pre krásu a vhodnosť materiálu, nástrojov a spôsobov 

práce.  

Pri práci si žiaci osvojujú kultúrne návyky. Systematicky poznávajú hlavné prvky 

organizácie, hygieny a bezpečnosti pri práci. Učia sa pracovať disciplinovane, starostlivo, 

hospodárne zaobchádzať s materiálom a nástrojmi. 

Pri výbere úloh učiteľ prihliada aj na učebnú látku ostatných predmetov. Nevyhnutnosť 

koordinácie pracovného vyučovania s inými vyučovacími predmetmi vyplýva z podstaty 

rozvoja poznávacích možností mentálne postihnutých žiakov - spájať konkrétnu činnosť s 

poučením, prax s teóriou.  

Pracovné zaťaženie musí byť primerané silám žiakov, nesmie byť tak náročné, aby 

žiakov vyčerpalo, ale ani príliš jednoduché, lebo by nedostatočne aktivizovalo ich myslenie a 

v dostatočnej miere ich nezamestnávalo.  

Veľmi dôležitou podmienkou je materiálne zabezpečenie pracovného vyučovania. Sú 

to najmä pracovne a dielne, sklad materiálu, pozemok, dostatok vyhovujúcich nástrojov, 

pracovných a učebných pomôcok a jednotného materiálu pre žiakov. Vzhľadom na veľký 

význam, ktorý má pracovné vyučovanie, treba prednostne upraviť podmienky pre pracovné 

vyučovanie na každej špeciálnej základnej škole. Pracovné prostredie musí vyhovovať 

hygienickým podmienkam (čistý vzduch, vhodné osvetlenie, čistota pracoviska, atď.). K 

hygienickým podmienkam patrí aj vhodné oblečenie na pracovné vyučovanie. Nevyhnutným 

doplnkom dielne je príručná lekárnička.  

V pestovateľských prácach sa na školskom pozemku (záhrade) určí pre jednotlivé 

pracovné skupiny dostatočná plocha (na jedného žiaka 1,5 až 4 m2 pôdy vrátane záhonov, 

parenísk, skleníkov, ovocných sadov, parkov atď.) s prihliadnutím na vek a možnosti žiakov a 



na technickú vybavenosť školy. Na pestovateľské práce možno využiť aj kútik prírody v každej 

učebni.  

Na hodinách pracovného vyučovania sa používajú rôzne učebné pomôcky. Zvyčajne je 

to vzorový výrobok a súbor nástrojov, materiálov, potrieb a zariadení pre určitý druh práce; 

ďalej sú to výkresy, pracovné postupy, obrazy, ilustrácie, modely, diagramy, prírodniny, 

predlohy, filmy, diapozitívy a diafilmy.  

Nevyhnutnou súčasťou pracovného vyučovania sú exkurzie, ktoré umožňujú žiakom už 

od najnižších ročníkov poznávať prácu dospelých na rozličných pracoviskách a posilňovať 

spojenie pracovného vyučovania so životom.  

Exkurzie sa vo všetkých ročníkoch realizujú podľa schváleného plánu. Primerane veku 

a podľa preberaného učiva sa žiaci oboznamujú s rôznymi výrobnými závodmi, službami atď.  

Pracovné vyučovanie má tri základné zložky: Práce v dielni, pestovateľské práce a práce 

v domácnosti (vrátane samoobsluhy).  

Tieto zložky sú súčasťou výučby chlapcov aj dievčat vo všetkých ročníkoch.  

Rozdelenie umožňuje, aby jednotlivé zložky vyučovali rôzni učitelia (špecialisti), ak v 

škole sú.  

Nie je potrebné, aby v každom vyučovacom týždni boli zaradené všetky tri zložky.  

Do prác v dielni sú zahrnuté práce s drobným materiálom, modelovanie, montážne a 

demontážne práce s papierom, kovom, drevom, s kožou alebo koženkou, s platmi a práce s 

rôznym materiálom.  

Prácou s rôznym materiálom sa rozumie práca s materiálom, ktorý v danom ročníku nie 

je v osnovách (napr. konštrukčné práce), práca s materiálom z predchádzajúcich ročníkov, alebo 

kombinované práce z rôznych materiálov, prípadne drobné údržbárske práce.  

Hodiny práce s rôznym materiálom sa môžu využiť aj ako rozširujúce hodiny na práce, 

určené pre príslušný ročník, napr. na prácu s drevom.  

Do pestovateľských prác sú zahrnuté práce pri pestovaní kvetín, v škole, v záhrade, v 

sadoch, na poli, oboznamovanie sa s poľnohospodárskymi strojmi. 

Do prác v domácnosti je zahrnutá v nižších ročníkoch aj práca spojená s osobnou 

hygienou, hygienou miestnosti, triedy, pracoviska, samoobsluha (napr. zašnurovať topánky). 



Hlavnou náplňou je však práca s textilom, šitie, pletenie, háčkovanie, príprava jedál, 

starostlivosť o dojča, hygiena ženy a matky, starostlivosť o starých a chorých.  

Od 5. ročníka sa pracovné vyučovanie delí podľa pohlavia. Praktické činnosti uvedené 

v osnovách prác v dielni sú pre chlapcov povinné v celom rozsahu, pre dievčatá urobí výber 

vyučujúci, aby v rámci daného časového limitu bola zastúpená práca s každým materiálom.  

Praktické činnosti, ktoré sú uvedené v osnovách pestovateľských prác, sú v celom 

rozsahu povinné pre dievčatá aj pre chlapcov. Pri zníženom počte hodín sa úmerne znižuje aj 

obsah učiva, ktoré je v osnovách.  

Praktické činnosti uvedené v osnovách pre práce v domácnosti sú povinné v celom 

rozsahu pre dievčatá, pre chlapcov urobí vyučujúci výber tak, aby v rámci určeného časového 

limitu boli zastúpené upratovacie práce, základy šitia, varenia a starostlivosť o dojča.  

Počet hodín pre základné zložky je možné upraviť podľa miestnych podmienok školy 

(napr. ak škola nemá školský pozemok, dielne a pod.). Tieto zmeny treba prerokovať na 

pedagogickej rade a schváliť riaditeľom školy.  

Vyučovacie jednotky pracovného vyučovania sa odporúča od 4. ročníka spájať do 

ďalších celkov, aby si žiaci postupne zvykali na väčšie pracovné zaťaženie.  

Súčasťou pracovného vyučovania sú aj základy technického kreslenia, ktoré sa vyučujú 

v 6. - 9. ročníku. Učiteľ aplikuje učivo základov technického kreslenia v súlade s konkrétnym 

výrobkom, na ktorom žiaci pracujú. 

Organizácia a plánovanie práce  

Upevňovanie zručností z predchádzajúcich ročníkov. Skvalitňovať prácu a praktickú 

činnosť zamerať na profesijnú prípravu.  

Bezpečnosť a hygiena pri práci  

Rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci.  

PRÁCE V DIELNI 

Práce s papierom  

Náplň určí vyučujúci.  

Práce s drevom  



Praktické činnosti:  

Upevniť a prehlbovať získané zručnosti a vedomosti o základných druhoch dreva. 

Spájať drevo kolíčkami. Používať lupienkovú pílu. Materiál a nástroje 

Mäkké a tvrdé drevo, preglejka, dyhy, klince, skrutky do dreva, základné obrábacie 

nástroje: nebožiec, kolovrátok, skrutkovač, záhlbník, tužidlo, rámová píla s jemnými a hrubými 

zubami, meracie a rysovacie pomôcky, brúsny papier, hydrovosk, nitrolak, moridlo, farba, 

laková farba, nové náterové hmoty.  

Príklady výrobkov  

Debničky na kvety, stojan na časopisy a iné.  

Práce s kovom  

Praktické činnosti:  

Pracovať s profilovým materiálom - rezať, sekať, vŕtať, pilovať.  

Materiál a nástroje  

Profilový materiál, píla na železo, sekáče na kov, vrtáky, pilníky, ručná vŕtačka. 

Príklady výrobkov  

Kladivko, uholník a iné.  

Práce s plastmi  

Praktické činnosti: Zdokonaľovať pracovné zručnosti s organickým sklom a novodurom.  

Materiál a nástroje  

Organické sklo, píla (rámová píla s úzkym listom a čo najmenšími zubami, píla na kov, 

lupienková pílka), špirálové vrtáky, oceľové rydlo, jemný pilník, jemný brúsny papier, brúsne 

leštiace pasty na organické sklo, lepidlo.  

Príklady výrobkov  

Maliarska paleta, polička na kriedu, puzdrá.  

Údržbárske práce  



Praktické činnosti: Podľa potreby pri údržbe školského nábytku, školského areálu a záhradného 

náradia. 

Práce s rozličným materiálom  

Náplň stanoví vyučujúci.  

PRÁCE V DOMÁCNOSTI 

Praktické činnosti:  

Hygiena domácností.  

Generálne upratovanie.  

Tepovanie kobercov.  

Ustlať posteľ, prevliekať posteľnú bielizeň. Pranie. Žehlenie.  

Príprava pokrmov  

Príprava jedál podľa kuchárskej knihy, príprava receptov.  

Konzervovať ovocie a zeleninu.  

Príprava kompótov a lekvárov.  

Príprava cukrárenských výrobkov.  

Príprava pokrmov kuchynským robotom.  

Šitie  

Zdokonaľovanie sa v šití všetkých ručných stehov. 

Vyšívanie gombíkovej dierky. Ušiť jednoduché pútko obnitkovaním z látky. Strojové šitie: šitie 

do kruhu, štepovanie, začisťovanie. Žehlenie zložitých tvarov.  

Príklady výrobkov  

Jednoduchá blúzka, kruhové prestieranie.  

Pletenie  

Zdokonaľovanie sa v pletení. Výrobok podľa vlastného výberu.  

Háčkovanie  



Opakovanie a zdokonaľovanie techniky. Výrobok podľa vlastného výberu.  

Starostlivosť o dieťa  

Získať informácie o narodení dieťaťa.  

Oboznámiť sa s detskou výbavou, prebaľovať dojča, pripraviť sunarové mlieko a ďalšie pokrmy 

pre dieťa v prvom a druhom roku.  

Hygiena ženy a matky 

Oboznámiť sa s hygienou ženy a matky.  

Starostlivosť o chorých a starých ľudí  

Oboznámiť sa s hygienickou starostlivosťou o chorých a starých ľudí, s rôznymi 

spôsobmi merania telesnej teploty, s prikladaním obkladov, s používaním liekov, so 

základnými lekárskymi vyšetreniami (röntgenové, gynekologické, moču a iné).  

ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENIA 

Prehľad tematických celkov  

1. Osová súmernosť - využívanie osovej súmernosti v praxi (dekoratívna a ľudová tvorba), 

 - znázorňovanie s využitím osovej súmernosti.  

2. Zhotovovanie technických náčrtov výrobkov.  

3. Rysovanie technických výkresov, čítanie technických výkresov, praktické využitie.  

Ďalšie odporúčané techniky:  

Viazanie -macramé  

Frivolitkové čipky  

Šitá čipka 

Flanderská čipka  

Gatra  

Fenerifa  

Cigánske tkanice  



Batika 

Bábky zo šúpolia  

Sieťovanie  

Krosienkovanie  

Tapiséria  

Tkanie  

Pletenie na stroji  

Aplikácia  

Intarzia  

Sútašky  

Reliéf  

Kovotepectvo 

Keramika  

Drevorezba 

 

Hodnotenie predmetu 

      

     Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

  



Svet práce 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet Svet práce pre 9.ročník 

Názov predmetu Svet práce 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

           Za základ výučby  považujeme tvorbu študijných predmetových, medzipredmetových 

kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych 

poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k práci 

povrchne, ale predovšetkým rozvíjali celú škálu kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej 

činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa si vytvárajú  tak postupne vlastný 

názor.  

 

CIELE  

 

- naučiť sa orientovať na trhu práce,  

- vedieť, kde sa podľa miesta bydliska nachádza príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,  

- vedieť napísať svoj životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania,  

- naučiť sa (prakticky) zvládnuť prijímací pohovor,  

- poznať základné všeobecné povinnosti zamestnanca v pracovnom pomere.  

 

 

 

 



2. OBSAH VZDELÁVANIA 

 
Trh práce 

Prvé zamestnanie 

Hľadanie zamestnania 

Zdroje informácií ( inzeráty v tlači, informácie na Internete, rodina, priatelia, známi) 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

Ako sa uchádzať o zamestnanie 

Životopis 

Žiadosť o prijatie do zamestnania 

Prijímací pohovor 

Pracovná zmluva 

Zákonník práce 

Základné povinnosti zamestnanca v pracovnom pomere 

Pracovný poriadok 

 

 

3. ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE 
 

 

 

Sociálne komunikačné kompetencie 

 

- Žiak dokáže určitý čas sústredene počúvať. 

- Žiak dokáže prijať a rešpektovať názory iných ľudí. 

- Žiak uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu. 

- Žiak je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho. 

- Žiak sa správa v skupine a v kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem. 

- Žiak chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje 

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých. 

 

 

 

 

 



Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 

- Žiak využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, 

encyklopédií, z médií a internetu. 

- Žiak prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií z oblasti  rodinnej výchovy. 

 

Kompetencie učiť sa 

 

- Žiak  dokáže získané vedomosti aplikovať priamo v rozličných situáciách 

a podmienkach 

- Žiak hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých. 

- Žiak prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení 

 

Kompetencie riešiť problémy 

 

- Žiak rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom okolí, adekvátne svojej úrovni 

a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie. 

 

 

Kompetencie osobné, sociálne, a občianske 

 

- Žiak si uvedomuje vlastné potreby, využíva svoje možnosti. 

- Žiak pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 

osôb. 

- Žiak si uvedomuje dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 

a aktívnym trávením voľného času. 

- Žiak si uvedomuje význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 

konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom. 

- Žiak dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív. 

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 

- Žiak pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu. 

- Žiak sa správa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 

- Žiak si cení a rešpektuje kultúrnohistorické dedičstvo a ľudové tradície. 

 

 

 



4. VÝCHOVNÉ  A VZDELÁVACIE  STRATÉGIE 

 

 

 

 

 

 

 5. UČEBNÉ ZDROJE 

 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Trh práce 

Zamestnanie 

Profesijná 

príprava 

žiakov, 

Zákonník 

práce 

video, 

dataprojektor, 

PC, IKT 

Využitie IKT 

z projektu 

Zvyšovanie 

vzdelanostnej 

úrovne žiakov 

pochádzajúcich 

z MRK 
prehrávač, 

interaktívna 

tabuľa 

CD nosiče, 

DVD, zošity, 

mapy, tlačivá na 

vyplňovanie 

Internet, 

encyklopédie, 

časopisy, 

náučná 

literatúra 
Pracovná zmluva 

Praktický pomer 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

 Trh práce: 

/vyhľadávanie 

zamestnania/ 

 

Zamestnanie: životopis, 

pohovor 

 

 

motivačné, 

výkladovo- 

ilustratívne, 

dialogické, 

riešenia 

problémov, 

demonštračné, 

fixačné, 

pozorovania, 

vysvetľovanie, 

opis, pozorovanie, 

predvádzanie, 

kontrola, 

preverovanie, 

honotenie 

 

výklad učiva, 

práca s mapou, 

textom,  

znázorňovanie, 

riešenie úloh 

a problémov, 

vyhľadávanie, 

zapisovanie 

a dokresľovanie, 

zapisovanie 

samostatná, práca 

vo dvojiciach, 

skupinová práca, 

vyučovanie 

podporované  

počítačom, 

kolektívna práca, 

písomná príprava, 

Pracovná zmluva: 

zákonník práce 

Pracovný pomer 



 Predmet Svet práce nepoužíva učebnicu. Námety a podnety k práci nachádza učiteľ 

v metodických príručkách, knihách a iných materiáloch, resp. zdrojoch. 

 Prácu a námety prispôsobuje a aktualizuje podľa podmienok skupiny, ale aj možností 

školy a regiónu, v ktorom sa škola nachádza.  

 

Hodnotenie predmetu 

      

     Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

 

  



Vzdelávacia oblasť : UMENIE A KULTÚRA 

Výtvarná výchova 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet výtvarná výchova            

pre 9.ročník 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité možnosti pôsobenia na motoriku a 

psychiku mentálne postihnutých detí je v učebnom pláne špeciálnej základnej školy 

nezastupiteľná. Má široký záber medzipredmetových vzťahov, v rozvoji citovej výchovy a 

veľkou mierou prispieva k celkovej rehabilitácii žiakov 

CIELE 

Hlavným cieľom výtvarnej výchovy je využiť esteticko-výchovný charakter predmetu, 

čo znamená prebúdzanie a formovanie estetického vzťahu mentálne postihnutého žiaka ku 

skutočnosti prostredníctvom výtvarných aktivít a výtvarného umenia.  

Estetické zážitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému zlepšovaniu 

psychomotorického stavu mentálne postihnutých žiakov, k vyrovnávaniu ich disharmonického 

rozvoja a celkovej rehabilitácii umožňujúcej úspešné zaradenie do praktického života.  

Cieľom výtvarnej výchovy vo vyšších ročníkoch špeciálnej základnej školy je i naďalej 

viesť žiakov k vytváraniu správneho vzťahu k prírodnej a umeleckej kráse, k výchove vkusu a 



k rozvoju už osvojených základných výtvarných zručností. V procese vyučovania výtvarnej 

výchovy je potrebné neustále brať do úvahy nielen výtvarnú typológiu detí, ale hlavne druh a 

stupeň postihnutia s prihliadnutím na individuálne možnosti každého dieťaťa.  

Vhodné je využiť možnosti terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných 

činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

CIELE  

V nadväznosti na ciele výtvarnej výchovy z predošlých ročníkov posilniť 

výchovnoestetické a terapeutické zameranie predmetu. S prihliadnutím na vekové osobitosti 

výtvarného vývinu mentálne postihnutých žiakov voliť vo väčšej miere skupinové a kolektívne 

formy práce s arteterapeutickým zameraním. Hodiny výtvarnej výchovy v 9. ročníku špeciálnej 

základnej školy majú v prevažnej miere relaxačný charakter. OBSAH  

V poslednom ročníku špeciálnej základnej školy nedodržiavame tradičné členenie 

obsahu na tri oblasti. Vyučujúci môžu ľubovoľne voliť náplň vyučovacích hodín podľa potrieb 

predprofesionálnej prípravy a záujmu žiakov. Nezabudnúť doplniť vedomosti z jednotlivých 

oblastí výtvarnej výchovy - podľa úrovne vyučovania v predošlých ročníkoch. Neznamená to 

vnášanie anarchie - nepripravenosti do vyučovania. Vo väčšej miere využívať zaujímavé formy 

práce. Zapájať žiakov do výtvarných aktivít i mimo školy (integrovane s intaktnou populáciou 

detí). Príklady námetov: výzdoba interiéru a exteriéru školy, triedy, školskej družiny, školskej 

jedálne (individuálne, podľa priestorových možností), maľba plotov, stien, zimný motív - 

maľba okien temperovou belobou ... Využiť arteterapeutické cvičenia. Výtvarné techniky: zo 

širokej palety výtvarných techník vyberáme tie, ktoré najviac vyhovujú výtvarnému typu a 

naturelu detí.  

Volíme netradičné formy práce s využitím všetkých arteterapeutických techník. 

Výtvarný materiál: výber je určený voľbou výtvarnej techniky. 

Poznámka  

Námety v jednotlivých oblastiach výtvarnej výchovy v 6. až 9. ročníku špeciálnej 

základnej školy, ako aj mená uvedených výtvarníkov, sú orientačné. Aplikácia uvedených 

výtvarných techník je v podmienkach špeciálnej základnej školy reálna - empiricky i výskumne 

overená. Pri ich voľbe musíme zohľadniť druh a stupeň postihnutia každého žiaka s 

prihliadnutím na prípadné kombinované postihnutie. Nežiadať zvládnutie všetkých zvolených 



techník všetkými žiakmi v ročníku súčasne, preto sa odporúča v dvojhodinových vyučovacích 

jednotkách pracovať súbežne viacerými technikami a výtvarným materiálom. 

 

 

Hodnotenie predmetu 

      

     Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

Hudobná výchova 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet hudobná výchova 

pre 9.ročník 

Názov predmetu Hudobná  výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hudobná výchova ako jeden z esteticko-výchovných predmetov je neoddeliteľnou 

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

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

podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja 



osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej 

psychoaktivizačného a psychoterapeutického pôsobenia. 

 

CIELE 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov 

spevom, hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom 

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

zručnosti. 

 Hudobná výchova poskytuje podnety aj pre mimoškolskú činnosť žiakov. Vedie ich k 

tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich každodenného života. Školská hudobná výchova 

orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie k tomu, aby sa učili 

rozlišovať v hudbe kvalitu.  

Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia žiaci v príťažlivo motivovaných 

hudobných činnostiach - speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových.  

V každom ročníku si žiaci osvoja najmenej osem piesní, ktoré sa učia spievať 

kultivovaným hlasom, intonačne a rytmicky správne. Osvojujú si základné poznatky o 

hudobných nástrojoch, rozlišujú ich podľa zvuku. Aktívne sa oboznamujú s Orffovým 

inštrumentárom, prípadne s ďalšími hudobnými nástrojmi. Skladby na počúvanie sú vyberané 

tak, aby boli primerané pre žiakov z hudobnej i obsahovej stránky, aby nadväzovali na poznatky 

z ostatných zložiek hudobnej výchovy a prispievali k utváraniu kladného vzťahu khudbe. V 

priebehu školského roka sa žiaci oboznámia najmenej so siedmimi skladbami na počúvanie. 

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

pohybu zladenému s hudbou , rytmom a obsahom skladieb. Každý školský rok si žiaci osvoja 

aspoň jeden ucelený hudobno-pohybový prejav.  

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

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

obohacuje citový život žiakov.  

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

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

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



psychoaktivizačný a psychoterapeutický prostriedok hudobnej relaxácie cieľavedome 

zameraný na psychickú a somatickú aktivizáciu osobnosti a jej uvoľnenie. 

Hudobná výchova v 9. ročníku rozvíja hudobnú a kultúrnu úroveň žiakov, vzbudzuje v 

nich radosť z vlastného spevu a iných hudobných prejavov, pestuje záujem o pozorné počúvanie 

hudby rozličných žánrov a schopnosť tvorivo napĺňať hudbou i vlastnou hudobnou aktivitou 

svoj voľný čas.  

Prostredníctvom hudobných činností si žiaci osvojujú primerané ľudové a umelé piesne, 

nadobúdajú hudobné a estetické skúsenosti, rozvíjajú svoje schopnosti a zručnosti, osvojujú si 

hudobno-kultúrne a poslucháčske návyky.  

Žiaci si podľa svojich možností osvoja aspoň 8 piesní, ktoré sa učia spievať 

kultivovaným hlasom, intonačne a rytmicky správne. Aktívne sa oboznamujú s hudobnými 

nástrojmi, rozlišujú ich podľa zvuku. V priebehu roka sa oboznámia aspoň so siedmimi 

skladbami na počúvanie. Pri osvojovaní ľudových piesní a počúvaní ľudovej hudby sprevádzajú 

spev a hudbu tanečnými krokmi karičky, čardáša, polky a valčíka. Pri osvojovaní piesní a v 

hudobno-pohybových prejavoch sa zohľadňujú regionálne osobitosti.  

OBSAH  

Piesne na spev žiakov  

Keď mi srdce choré; Kysuca, Kysuca; Ešte som sa neoženil; Limbora, Limbora; Sobotienka 

ide; Trenčín, dolinečka; Tam okolo Levoči; Kdyby byl Bavorov; Domovina moja (T. 

Andrašovan); Dan, don (O. Francisci); Vianoce (S. Hochel);. ľudové piesne vlastného regiónu. 

Piesne a skladby na počúvanie  

Árie z opier (Verdi, Bisset, Cikker a iné). Piesne z muzikálov a operiet, valčíky (J. Strauss, O. 

Nedbal, F. Lehár, I. Kálmán a i.).  

Hudobno-pohybový prejav  

Ľudové tanečné hry a ľudové tance podľa spevu žiakov a počúvanej ľudovej hudby. Pohybová 

improvizácia v rytme modernej hudby.  

Poznámka  

Výber piesní na spev a piesní a skladieb na počúvanie možno doplniť regionálnou hudbou alebo 

hudbou podľa výberu učiteľa. V hudobno-pohybových činnostiach možno uplatňovať 



diskotékové tance, rockovú a jazzovú hudbu s prihliadnutím na úroveň hudobných schopností 

a záujem žiakov. 

 

Hodnotenie predmetu 

          Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť : ZDRAVIE A POHYB 

Telesná výchova 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet telesná výchova                 

pre 9.ročník 

Názov predmetu Telesná  výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  deviaty 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského135/6, 

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program variant A 

Stupeň vzdelania primárne vzdelávanie pre žiakov 

s mentálnym postihnutím – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 9 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výchovno-vzdelávacie ciele v povinnej telesnej výchove špeciálnej základnej školy 

sledujú dosiahnutie optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov, t.j. dosiahnutie 

žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností. U žiakov sa snažíme 



vypestovať hygienické návyky, dobrý vzťah k pohybu, cvičeniu, k telovýchove a športu v rámci 

ich obmedzených možností a rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí.  

Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia 

telesnej výchovy zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov, 

nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu.  

Rozvíjanie pohybovej aktivity súvisí s rozvojom poznávacej činnosti, lebo v telesnej 

výchove zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie, 

pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč.  

Pri zachovaní mnohostrannej funkcie vyučovacieho predmetu telesná výchova, 

odporúčame citlivý prístup k výkonnostnému chápaniu jeho procesu, hlavne v medziosobnom 

porovnávaní motorických a fyzických výkonov žiakov. V týchto intenciách súčasne 

odporúčame podriadiť motorické, ale predovšetkým fyzické výkony, ako cieľové kategórie, 

emocionalite, t.j. pre radosť z pohybu, spolupatričnosti. 

 

CIELE 

a) Cieľom je pozitívne ovplyvniť telesný vývoj a správne držanie tela. 

 b) Zvýšiť úroveň základných pohybových schopností (vytrvalostných, silových, rýchlostných, 

obratnostných, flexibilných), individuálnej výkonnosti, telesnej zdatnosti, a tým upevniť 

fyzické a duševné zdravie žiakov.  

c) Rozšíriť a zdokonaliť základné lokomočné pohybové zručnosti. 

d) Osvojiť a upevniť špecifické pohybové zručnosti a návyky v rozsahu základného učiva.  

e) Osvojiť a upevniť všeobecné i špecifické hygienické návyky.  

f) Aktívne osvojiť elementárne poznatky a základnú terminológiu najfrekventovanejších 

činností.  

g) Vzbudiť a upevniť záujem, citový vzťah k telesnej výchove a k jej hodnotám.  

h) Efektívne participovať na výchove k humanizmu, tolerantnosti, znášanlivosti, estetickému 

cíteniu, k zodpovednosti za konanie vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, rodičom, starším, ale 

tiež vo vzťahu k životnému prostrediu a prírode.  



Komplexy telesných cvičení zameraných na rozcvičovanie, ktoré sú statické a náročné 

na zapamätanie, odporúčame nahradiť voľne, najmä cvičeniami pri hudbe, alebo inou 

spontánnou pohybovou činnosťou.  

Výučbu plávania v zložitejších podmienkach odporúčame presunúť i do vyšších 

ročníkov.  

Osvojiť si zložitejšie pohybové zručnosti základných športových disciplín, telovýchovnej 

terminológie a poznatkov z telesnej kultúry.  

OBSAH  

Prehľad učiva  

I. Poznatky z telesnej kultúry Osvojiť si základné poznatky o poskytovaní pomoci pri 

cvičeniach. Poznať významné osobnosti sveta športu.  

II. Poradové cvičenia Upevňovať poznatky z poradových povelov a povelovej 

techniky.  

III. Prípravné, kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia 

- Cvičenia k upevňovaniu správneho držania tela.  

- Zvyšovanie pohyblivosti kĺbov.  

- Rozvoj obratnosti a rovnováhy.  

- Zdokonaľovanie chôdze, behu, lezenia, plazenia, podliezania, preliezania, vystupovania, 

zostupovania, zoskakovania, rúčkovania, dvíhania, nosenia, ťahania, gúľania, hádzania. 

 - Dynamické posilňovanie svalstva dolných končatín, trupu a horných končatín.  

- Strečingové cvičenia.  

IV. Športová gymnastika  

Akrobacia 

 - Kotúľ letmo.  

- Stoj na rukách, stoj na rukách s obmenami.  

- Premet bokom.  

- Samostatná akrobatická zostava.  



- Preskoky (koza, bedňa, kôň, stôl), skrčka odrazom z mostíka. 

 Hrazda  

- Rúčkovanie. 

 - Krúženie vo zvise.  

- Zhyby.  

- Zhyb zo zvisu stojmo. 

- Výmyk odrazom jednonož, prešvih únožmo, záves a vzopretie závesom v podkolení. 

 - Zoskok zákmihom.  

Kladina (alebo lavička)  

- Náskoky, chôdza, prísunná chôdza, obraty, zmeny polôh tela (dievčatá) váha predkloňmo.  

Šplh  

- Šplh bez prírazu (chlapci).  

Trampolínka  

- Skok prípätmo.  

V. Rytmická gymnastika a tanec  

- Jednoduchý krajový tanec v 3/4 takte - trojdup.  

- Jednoduché varianty diskotancov a countrytancov.  

- Vyjadrenie rytmických motívov improvizovaných pohybovým prejavom. 

VI. Atletika  

Beh  

- Rozložené rovinky.  

- Beh na 100 m. 

 - Nízky štart z blokov.  

- Vytrvalostný beh na 600 - 1 000 m.  



- Beh v zatáčke.  

Skok do diaľky 

 - Skok do diaľky skrčmo.  

Skok do výšky  

- Skok technikou obkročmo flop z 3 krokov, zo skráteného rozbehu, z celého rozbehu.  

Hod (granátom)  

- Držanie granátu, hod z miesta, z bočného postavenia, z rozbehu.  

Vrh guľou  

- Vrh guľou z miesta, z bočného postavenia.  

Prekážkový bez cez prírodné prekážky  

Štafetový beh 

 - Nízky štart so štafetovým kolíkom.  

- Štafetový beh 4 x 60 m, 4 x 100 m. 

VII. Športové hry  

Basketbal a hádzaná  

- Dvojtakt, streľba po dvojtakte, doskakovanie lopty (basketbal).  

- Obranné činnosti jednotlivca.  

- Útočné kombinácie.  

- Hra na jeden kôš (jednu bránku).  

- Hra s upravenými pravidlami basketbalu a hádzanej.  

Futbal  

- Hra s upravenými pravidlami futbalu, sálového futbalu.  

Volejbal 

 - Nahrávka, hra na zmenšenom ihrisku s upravenými pravidlami.  



- Spodné podanie, hra s upravenými pravidlami.  

Plávanie  

- Plávanie 100 m jedným plaveckým spôsobom.  

- Osvojenie druhého plaveckého spôsobu. 

  

- Štartovací skok. 

VIII. Cvičenie v prírode  

- Orientácia v teréne.  

- Mierka mapy.  

- Kompas buzola.  

- Práca s nožom, sekerou a pílou.  

- Stavba stanu.  

- Ochrana prírody.  

Pešia turistika  

- Chôdza so záťažou.  

- Orientačný pretek s úlohami.  

Cykloturistika  

- Jazda so záťažou.  

- Súťaž v slalome, vrchárska, rýchlostná.  

Korčuľovanie  

- Prekladanie vpred.  

- Hokej s upravenými pravidlami.  

- Rytmické korčuľovanie s hudobným sprievodom.  

Lyžovanie  



- Základné oblúky.  

- Terénny skok.  

- Slalom na miernom svahu.  

- Jazda na lyžiarskom vleku 

- Preteky lyžiarskej všestrannosti.  

Odporúčané netradičné pohybové aktivity  

Popri plnení základného učiva učebných osnov navrhujeme využívať i netradičné aktivity, 

napr.: 

 - cvičenie na skákacej lopte,  

- cvičenie na balansujúcej doske,  

- hádzanie lietajúcich tanierov,  

- chôdza na chodúľoch,  

- prvky jogy,  

- tenis,  

- stolný tenis,  

- jazda na skateboarde, 

 - lezenie na umelej horolezeckej stene,  

- prvky sebaobrany, karate, judo  

- hod loptičkou s uškom,  

- badminton,  

- nohejbal,  

- hlavičková,  

- cvičenia na trampolíne, 

 - vodná turistika. 

 



Hodnotenie predmetu 

      

     Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 


