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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 

 

Špeciálne triedy 5.C, 7.C a 8.B  v školskom roku 2018/2019 sa vzdelávajú podľa inovovaného  

rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1.9.2016.  

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, 

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

              stupňom mentálneho postihnutia        ROH        GIC      LUK

             s vyučovacím jazykom slovenským        5.C        7.C        8.B

P V P V P V P V P V

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a lit. 6 1 6 1 5 5 5

Človek a príroda Fyzika 1 1 1 1 1

Chémia 1

Biológia 1 1 1 1 1 1

Človek a spoločnosť Vlastiveda 2 3

Dejepis 1 1 1

Geografia 1 1 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 Informatika 1 1 1 1 1

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 4 4 4 4 4

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 a športová výchova 2 2 2 2 2

SPOLUPOVINNÁ ČASŤ 22 23 24 24 25

VOLITEĽNÉ HODINY 4 3 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


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 

inovovaného školského programu.  

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

a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu – 

slovenský jazyk a literatúra –  5.C; matematika – 5.C, 7.C, 8.B ;  hudobná výchova – 

5.C, 7.C; biológia – 7.C, 8.B, geografia – 7.C, 8.B, výtvarná výchova – 5.C. 

 

1. Informatika – sa bude realizovať vo všetkých triedach v jednej skupine. 

2. V triede 5.C, 7.C a  8.B  vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné 

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

predmet pracovné vyučovanie sa vyučuje v dvojhodinových celkoch. 

3. V triede 5.C, 7.C a  8.B vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová 

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:  5.C/7.C a 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 8.ročník 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 5 hodín  týždenne, spolu 165 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 rozumieť prečítanému textu a z väčšiny 

žiakov vychovať čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. 

V 8. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- zvuková, významová, tvarová rovina jazyka a pravopis                                            2 

- podstatné mená 

- prídavné mená 

- zámená 

- slovesá 

- číslovky 

- skladba 



KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- štylizácia a kompozícia                                                                                               1 

- zostavenie jednoduchej osnovy jazykového prejavu 

- zostavenie jednoduchej osnovy čítankového textu 

- výcvik v súvislých jazykových prejavoch 

- rozprávanie 

- opis 

- formy spoločenského styku 

 

 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania                                                                                                           2 

- literárna výchova 

SPOLU:                                                                                                                                 5 

 

Ciele predmetu: 

- docvičovať a utvrdzovať zručnosť správne písať „i“ a „y“ po mäkkých, tvrdých 

a obojakých spoluhláskach a vo vybraných slovách, 

- poznávať prídavné mená tvrdého a mäkkého zakončenia osvojiť si ich pravopis, 

- poznávať číslovky, 

- oboznámiť sa s písaním základných, radových a zložených čísloviek, 

- cvičiť sa v tvorbe súvislých ústnych prejavov a vo formách spoločenského styku. 

 

 

 

Témy a obsah predmetu: 

Tematický celok Očakávaný vzdelávací výstup 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

Zvuková, významová, tvarová rovina 

jazyka a pravopis 

 

 

 

 

66 hodín 

 

 

 

Podstatné mená 

- Skloňovať podstatné mená 

mužského rodu. 

- Skloňovať podstatné mená 

ženského rodu. 

 

 

 

- Skloňovať podstatné mená 

stredného rodu. 

 

 

Prídavné mena – vlastnostné 

- Stupňovať prídavné mená. 

- Skloňovať prídavné mená tvrdého 

zakončenia. 



- Skloňovať prídavné mená 

mäkkého zakončenia. 

 

 

Zámená 

- Používať osobné zámená. 

 

 

Slovesá 

- Používať minulý čas slovies. 

- Používať oznamovací 

a rozkazovací spôsob slovies. 

 

 

Číslovky 

- Používať základné číslovky 

a písať ich. 

- Používať zložené číslovky a písať 

ich. 

- Používať radové číslovky a písať 

ich. 

 

Skladba 

- Utvoriť holú vetu. 

- Utvoriť rozvitú vetu. 

- Utvoriť zloženú vetu – súvetie. 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

 

 

33 hodín 

Štylizácia a kompozícia 

- Zostaviť jednoduchú osnovu 

jazykového prejavu. 

- Zostaviť jednoduchú osnovu 

čítankových textov. 

 

Výcvik v súvislých jazykových 

prejavoch: 

 

Rozprávanie 

- Rozprávať ústne alebo písomne 

podľa vopred pripravenej osnovy. 

 

Opis 

- Opísať predmet, obrázok, osobu, 

krajinu, pracovný postup. 

- Formy spoločenského styku. 



- Písať list rodičom, list 

s poďakovaním, s blahoželaním, 

úradný. 

- Požiadať – prosba, rozkaz, 

poďakovanie. 

- Ospravedlniť sa. 

- Osloviť a predstaviť sa. 

- Vyplniť jednoduchý dotazník. 

- Napísať životopis. 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

 

 

66 hodín 

Technika čítania 

- Čítať plynule a s porozumením. 

Používať vhodnú silu, intonáciu 

a zafarbenie hlasu so zreteľom na 

obsah čítaného. 

 

Literárna výchova 

- Orientovať sa v prečítanom 

literárnom diele, v deji, 

v postavách a v prostredí. 

- Reprodukovať obsah. 

- Porozumieť pojmom poviedka, 

román, divadelná hra, autor, 

básnik, prozaik, dramatik. 

- Rozvíjať záujem o mimoškolské 

čítanie, školský časopis - Levíča, 

knihy Maroško – Rázus. 

 

 

Spolu: 165 hodín 

 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

-          formou prierezových tém – ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych 

predmetov (matematika, biológia, pracovné vyučovanie.) 

-          formou IKT – využívanie programu Word pri tvorbe textov, vyhľadávanie 

informácií v elektronických médiách, internet 

  

  

Proces  

Žiaci si precvičujú oslovenie, predstavenie sa, požiadanie, poďakovanie, ospravedlnenie, 

privítanie návštevy a rozlúčenie sa. Učia sa vyplniť podľa predtlače dotazník. Pri čítaní a 

prednese literárnych ukážok pestujeme kultúru reči žiakov, obohacujeme ich slovnú zásobu a 

rozvíjame schopnosť súvisle sa vyjadrovať. Učíme ich porozprávať svoje zážitky 

zrozumiteľným spôsobom. 



 Stratégie vyučovania: 

 Vyučovanie slovenského jazyka je založené na komunikačno – poznávacom princípe, preto je 

vhodné používať tieto metódy a organizačné formy vyučovania: 

  

    motivačné  (motivačné  rozprávanie,  motivačný  rozhovor,  pochvala,  povzbudenie  

a  kritika) 

       slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, dramatizácia) 

       metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, slovníkom    

          lebo obrázkovým materiálom) 

       inscenačné metódy 

       metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

práca s internetom 

práca s eBeam tabuľou 

práca s Power Point 

  

Vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry by mali byť inšpiráciou na riešenie reálnych 

komunikačných situácií, aby si žiak osvojoval poznatky ľahko a prirodzene v činnostiach 

primeraných jeho veku. 

 Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, skupinovú (v podobe didaktických hier) a 

individuálnu prácu so žiakmi, v menšej miere párovú prácu ako predprípravu skupinovej práce. 

Počas celého roka venujeme starostlivosť zvukovej stránke hovorených prejavov žiakov. 

  

Učebné zdroje: 

 Učebnica Slovenský jazyk pre 8. ročník špeciálnych základných škôl Jozef Belanský a 

pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 8. ročník špeciálnych základných škôl Jozef 

Belanský. Čítanka pre 8. ročník špeciálnych základných škôl Mária Barancová, Peter Pavlis, 

Školský časopis – Levíča. Knihy Maroško – Rázus. 

  

 

 



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 8.ročník 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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  

Matematika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, pre žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia, vyučovacím jazykom slovenským.  Žiak získava prostredníctvom 

matematiky základné vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich 

individuálnych schopností a možností dokázal v živote prirodzene aplikovať.         

                                 

Cieľ: 

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 7. 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. 

 

 

Obsah vzdelávania je rozdelený na tematické okruhy: 

 Opakovanie učiva zo 7. ročníka, 

 písomné násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000, 

 číselný obor do milióna,  

 delenie viacciferných čísel jednociferným deliteľom so zvyškom, 

 písomné delenie viacciferných čísel dvojcifernými deliteľmi aj pomocou kalkulačky, 



 písomné násobenie viacciferných čísel dvojciferným činiteľom aj pomocou 

kalkulačky, 

 zlomky, 

 desatinné čísla, 

 počtové výkony s desatinnými číslami, 

 opakovanie učiva 8. ročníka, 

 opakovanie učiva geometrie zo 7. ročníka, 

 jednoduché konštrukcie kružidlom, 

 obvody rovinných útvarov, 

 telesá všeobecne, 

 uhly, druhy uhlov, meranie a rysovanie uhla danej veľkosti, 

 obsahy rovinných útvarov, jednotky obsahu, 

 obvod a obsah kruhu. 

 

 

 



 

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

 Aritmetika  

 Opakovanie učiva z 7. ročníka. 

Delenie so zvyškom 
 

Utvrdzovanie vedomostí z delenia v obore do 

100. Utvrdzovanie matematického postupu 

delenia so zvyškom formou hry na obchod 

a rodinu s imitáciami peňazí. Riešenie 

slovných príkladov so zameraním na kľúčové 

slová s cieľom použitia kľúčového slova ako 

pomôcky na zvolenie si správneho 

matematického postupu. 

Delenie so zvyškom číslami 2 až 9. Využiť poznatky z delenia so zvyškom pri 

hre a manipulácii s imitáciami peňazí. 

Chápať vzájomnú súvislosť delenia so 

zvyškom s praktickým životom. 

Kľúčové slová použiť ako pomôcku 

v slovných príkladoch. 

 Písomné násobenie  a delenie prirodzených 

čísel v obore do 10 000 

 

Správne zapísanie  tvaru a poradia čísel pod 

seba v písomnom násobení. Dodržanie 

postupu násobenia. Skúška správnosti. 

Ovládanie princípu násobenia čísel, chápanie 

násobenia ako zväčšovania čísel. Hľadanie 

matematického postupu ako informácie 

v učebnici, ovládanie významu skúšky 

správnosti vo výpočtoch. Hľadanie 

kľúčových slov v slovných príkladoch ako 

pomôcky k použitiu správneho 

matematického postupu.  

Písomné násobenie prirodzených čísel 

číslami 2 až 9. 

Nájsť v učebnici informáciu o správnom 

matematickom postupe násobenia. Poznať 

význam násobenia pre bežný život. Skúškou 

správnosti naučiť žiakov sebakontrole. 

Využiť vedomosti z násobenia čísel v reálnej 

praxi. Hra s imitáciami peňazí s cieľom 

automatizácie násobkov. Trénovať správnosť 

výpočtu  skúškou správnosti. 

Kľúčové slová: zväčšite x-krát, x razy, x-

násobne použiť ako návod na riešenie 

príkladu formou násobenia. 

Opakovanie násobkov daného čísla. 

Ovládanie princípu delenia ako 

viacnásobného odčítania toho istého čísla. 

Sebakontrola vlastného výpočtu skúškou 

správnosti. Opakovanie násobkov daného 

Písomné delenie prirodzených čísel  

číslami 2 až 9. 

Nájsť v učebnici informáciu o správnom 

matematickom postupe delenia. Poznať 

význam delenia pre bežný život. Skúškou 

správnosti naučiť žiakov sebakontrole. 

Vysvetliť princíp spravodlivého delenia.  



čísla. Ovládanie princípu delenia ako 

viacnásobného odčítania toho istého čísla. 

Sebakontrola vlastného výpočtu skúškou 

správnosti.  

 Číselný obor do milióna  

Rozlišovanie čísel podľa počtu cifier, 

počítanie po tisíckach, stotisíckach, orientácia 

na číselnej osi a číselnej tyči (farebný pás na 

číselnej osi), porovnávanie čísel znakmi 

rovnosti a nerovnosti. 

Numerácia, čítanie a písanie čísel v obore do 

1 000 000. 

Porovnávanie čísel v obore do milióna. 

Pomenovať čísla podľa počtu číslic, zapísať 

číselné rady pridaním tisícok, desaťtisícok 

a stotisícok. Hľadať zobrazenie viacciferného 

čísla na číselnej osi, pomocou číselnej tyče sa 

presvedčíť o veľkosti čísla, porovnať čísla 

znakmi rovnosti a nerovnosti. 

Zopakovanie princípu sčítania, správne 

zapísanie čísel pod seba, s medzerou medzi 

tisíckami, sčítanie čísel v prípadoch, ak je 

súčet násobkom čísel 10, 100, 1 000, sčítanie 

s prechodom. Princíp sčítania precvičiť 

formou hry pomocou imitácie peňazí. 

Zopakovanie princípu odčítania, správne 

zapísanie čísel pod seba, odčítanie od 

násobkov čísel 10, 100, 1 000 a s prechodom 

cez desiatku tak, že desiatky,ktoré zostávajú 

si žiak zapíše pod príklad. 

Použitie kľúčových slov o x menej  na výber 

vhodného matematického postupu pri riešení 

numerického alebo slovného príkladu. 

Riešenie slovných príkladov so zameraním na 

kľúčové slová s cieľom použitia kľúčového 

slova ako pomôcky na zvolenie si správneho 

matematického postupu. 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

v obore do milióna. 

Urobiť skúšku správnosti pri sčítaní, vedieť 

sčítať spamäti násobky čísla 1 000, 10 000, 

100 000, správne zapísať čísla pod seba 

v písomnom sčítaní. Rozložiť čísla a určiť ich 

pozíciu v desiatkovej sústave. 

Urobiť skúšku správnosti pri odčítať,  

správne zapísať čísla pod seba v písomnom 

odčítaní, použitím imitácie peňazí utvrdiť 

vedomosti z odčítania a pripraviť žiakov na 

reálne životné situácie. 

 Kľúčové slová: o x viac, o x menej, zostalo, 

minula, použiť ako pomôcku na riešenie 

slovných úloh. 

 Delenie viacciferných čísel jednociferným 

deliteľom so zvyškom 

 



Opakovanie násobkov čísel. Opakovanie 

algoritmu delenia so zvyškom, zvyšok musí 

bzť vždy menší ako deliteľ. Pomôcky pri 

delení so zvyškom viacciferných čísel. 

Kontrolovanie vlastnej práce skúškou 

správnosti. 

Delenie so zvyškom číslami 2 až 9  Naučiť žiakov deliť viacciferné číslo 

a nechať ich zažiť pocit úspechu.Formou hry 

vytvoriť virtuálnu firmu a vypočítať napr. 

mzdu pre zamestnanca firmy zo zisku. Každý 

výpočet skontrolovať skúškou správnosti. 

Opakovanie násobkov čísel a princípu 

delenia. Skontrolovanie výsledkov pomocou 

podielov udaných v texte príkladu 

a kalkulačky. Precvičenie schopnosti 

používať kalkulačku v mobile, v PC, 

klasickej kalkulačky na výpočty. 

Písomné delenie viacciferných čísel 

dvojcifernými deliteľmi aj pomocou 

kalkulačky 

Naučiť žiakov deliť viacciferné čísla 

a samokontrolou pomocou podielov v texte 

príkladu, skúškou správnosti alebo 

kalkulačkou zhodnotiť výsledky svojej práce. 

Správnymi výpočtamái žiak zažije pocit 

úspechu z vlastnej práce a ľahšie sa motivuje 

v nadobúdaní ďalších vedomostí. 

 Písomné násobenie viaccifených čísel 

dvojcifernými činiteľmi aj pomocou 

kalkulačky. 

 

Opakovanie násobkov čísel a princípu 

násobenia dvojcirným činiteľom. Použitie 

farebného zápisu čísel ako názornej pomôcky 

pri utvrdzovaní učiva, poukázanie na správny 

zápis súčinu pod seba. Opakovanie princípu 

sčítovania. Samokontrola vyriešených 

príkladov pomocou tabuliek výsledkov. 

Písomné násobenie číslami 0 až 99 Zopakovať násobky a princíp násobenia 

a sčítania, predísť tak chybám v zložitých 

výpočtoch. Oboznámiť žiakov s rôznymi 

druhmi kalkulačiek, najmä v mobilných 

telefónoch a naučiť ich skontrolovať rôznymi 

postupmi vlastné výpočty. 

 Zlomky  

Vysvetlenie pojmu zlomok, zlomiť, rozdeliť 

na rovnaké časti. Utvrdenie pojmu celok, 

delenie celku na časti, zapísanie rozdeleného 

celku zlomkom.  

Pojem zlomku, delenie celku na zlomky, 

čítanie a písanie zlomkov 

Poznať a rozlíšiť zlomky a celky 

v najbližšom okolí žiaka, rozdeliť celky na 

rovnaké časti. 

Utvrdenie princípu násobenia a delenia čísel, 

poukázanie na univerzálnosť týchto 

matematických zrčností aj vo výpočtoch 

zlomku z čísla, opakovanie násobkov čísel.  

Výpočet zlomku z čísla Vypočítať zlomky z čísel najmä formou 

slovných príkladov. 



Porovnávanie zlomkov a celkov názorom 

a výpočtom, použitie šípkového pravidla, 

oboznámenie s významom učiva. 

Rovnosť zlomkov názorne Využiť pomocou príkladov z praxe 

a slovných príkladov učivo Rovnosť zlomkov 

názorne. 

Rozlíšenie zlomkov a desatinných zlomkov, 

opakovanie a utvrdzovanie pojmov čitateľ, 

zlomková čiara a menovateľ, porovnanie 

desatinných zlomkov pomocou šípkového 

pravidla, výpočet desatinného zlomku z čísla. 

Desatinný zlomok Správne zapísať desatiný zlomok, deliť celok 

na desatinné zlomky, vedieť ich porovnať 

a vypočítať desatinný zlomok z čísla najmä 

s cieľom aplikovať tieto matematické 

zručnosti v bežnom živote žiaka. 

 Desatinné číslo  

Opakovanie učiva o desatinných zlomkoch, 

zapísanie desatinných zlomkov ako 

dasatinných čísel, farebné rozlíšenie cifier 

a desatinnej čiarky znižuje chybovosť 

v zápise desatiného zlomku na desatinné 

čísla. 

Zápis desatinného zlomku ako desatinného 

čísla 

Zopakovať a utvrdiť pozíciu číslic v čísle, 

využiť ich farebné rozlíšenie, farebne označiť 

desatinnú čiarku a naučiť farebne označiť 

pozíciu číslic v desatinnom čísle.  

Opakovanie pozície číslic v prirodzených 

číslach, naučenie čítať a písať desatinné čísla 

s jedným, dvomi a tromi desatinnými 

miestami, ich znázorňovanie na číselnej osi 

a v beznom živote napr. v cenovej ponuke 

obchodov. 

Čítanie a písanie desatinných čísel Utvrdiť pozíciu číslice v prirodzenom 

a desatinnom čísle, nájsť, prečítať desatinné 

čísla v texte slovných príkladov, na etiketách, 

cenových ponukách chápať ich význam. 

Porovnanie desatinných čísel s jedným, 

dvomi a tromi desatinnými číslami, 

zopakovanie zároveň čítania a písania 

desatinných čísel, využitie vedomostí 

z porovnania desatinných čísel v praxi. 

Porovnávanie desatinných čísel Zopakovať znaky nerovnosti a znamienko 

rovná sa, vysvetliť ich význam pre bežnú 

prax, orovnať konkrétne desatinné čísla 

z cenových ponúk. 

Utvrdenie princípu zaokrúhľovania 

prirodzených čísel, aplikácia týchto 

vedomostí na desatinné čísla, znak 

zaokrúhľovania, význam zaokrúhľovania 

čísel v spoločnosti. 

Zaokrúhľovanie desatinných čísel Utvrdiť zaokrúhľovanie prirodzených čísel, 

znak zaokrúhľovania, rozlíšiť čísla, ktoré sa 

dajú a nedajú zaokrúhliť, zaokrúhľovanie 

desatinných čísel 



 Počtové výkony s desatinnými číslami.  

Utvrdenie algoritmu sčítania prirodzených 

čísel, aplikovanie týchto poznatkov na 

sčítanie desatinných čísel, využitie farebného 

rozlíšenia číslic a desatinnej čiarky 

v správnom zápise desatinných čísel pod seba 

v prvých hodinách nadobúdania vedomostí 

o sčítaní desatinných čísel. 

Sčítanie desatinných čísel Precvičiť algoritmus sčítania prirodzených 

čísel, farebne zapísať číslice a desatinnú 

čiarku v desatinnom čísle, upraviť desatinné 

čísla na rovnaký počet desatinných miest, 

skontrolovať svoje výpočty skúškami 

správnosti. 

Utvrdenie algoritmu odčítania prirodzených 

čísel, aplikovanie týchto poznatkov na 

odčítanie desatinných čísel, využitie 

farebného rozlíšenia číslic a desatinnej čiarky 

v správnom zápise desatinných čísel pod seba 

v prvých hodinách nadobúdania vedomostí 

o odčítaní desatinných čísel. 

Odčítanie desatinných čísel Precvičiť algoritmus odčítania prirodzených 

čísel, farebne zapísať číslice a desatinnú 

čiarku v desatinnom čísle, upraviť desatinné 

čísla na rovnaký počet desatinných miest, 

skontrolovať svoje výpočty skúškami 

správnosti. 

Utvrdenie algoritmu násobenia prirodzených 

čísel, aplikovanie týchto poznatkov na 

násobenie desatinných čísel, využitie 

farebného rozlíšenia číslic a desatinnej čiarky 

v správnom zápise desatinných čísel pod seba 

v prvých hodinách nadobúdania vedomostí 

o násobení desatinných čísel, samokontrola 

výsledkov násobenia pomocou tabuliek 

výsledkov. 

Násobenie desatinných čísel Zopakovať násobky čísel, zdôrazniť správny 

zápis desatinnej čiarky v súčine, skontrovať 

svoje výpočty pomocou tabuliek výsledkov. 

Utvrdenie algoritmu delenia prirodzených 

čísel, aplikovanie týchto poznatkov na 

delenie desatinných čísel, využitie farebného 

rozlíšenia číslic a desatinnej čiarky, 

samokontrola výsledkov delenia pomnocou 

tabuliek výsledkov. 

Delenie desatinných čísel Zopakovať násobky čísel, zdôrazniť správny 

zápis desatinnej čiarky v podieloch, 

skontrovať svoje výpočty pomocou tabuliek 

výsledkov. 

Utvrdzovanie učiva 8. ročníka. Opakovanie a precvičovanie učiva  

zo 8. ročníka 

Vedieť použiť poznatky v praxi. 



 Geometria  

 Opakovanie učiva geometrie z 6. ročníka  

Príprava potrieb a pomôcok na geometriu. 

Rysovanie kruhu a kružnice, trojuholníka. 

Rozlišovanie základných vlastností rovinných 

útvarov, vypočítanie ich obvodov, utvrdenie 

učiva o jednotkách dĺžky. 

 

Jednoduché konštrukcie kružidlom Potreby a pomôcky z geometrie musia byť 

v náležitom stave. Zopakovať základné 

zručnosti rysovania s kružidlom. Rozlíšiť 

základné rovinné útvary, vypočítať ich 

obvody, správne uviesť jednotky dĺžky vo 

výpočte, využitie poznatkov o geometrických 

útvaroch v predmetoch bežnej potreby. 

Utvrdenie poznatkov o telesách. Telesá všeobecne Poznať telesá v najbližšom okolí žiaka. 

Skontrolovanie pomôcok na geometriu 

v náležitom stave, utvrdenie orientácie na 

uhlomere, rozlíšenie uhlov v najbližšom okolí 

žiaka s dôrazom na pravý uhol. Vysvetlenie 

pojmu uhol, ramená uhla, vrchol uhla, 

označenie uhlov písmenami gréckej abecedy, 

rozlíšenie druhov uhlov, rysovanie uhlov 

danej veľkosti. Rozlíšenie uhlov na stavbách 

a v najbližšom okolí, ovládanie práce 

s uhlomerom,  vyznačenie, rysovanie a popis 

uhla, druhy uhlov, identifikácia uhlov 

v rovinných útvaroch. 

Uhol všeobecne 

Druhy uhlov 

Meranie veľkosti uhla 

Rysovanie uhla danej veľkosti 

Utvrdiť pojem uhol, ramená uhla, vrchol 

uhla, pomenovanie uhlov písmenami gréckej 

abecedy, naučiť poznať druhy uhlov podľa 

veľkosti s dôrazom na pravý uhol 

v najbližšom okolí žiaka. Poznať uhlomer, 

jeho stupnice, orientovať sa na stupnici 

uhlomera, merať uhly a rysovať uhly danej 

veľkosti. Opakovať mená rovinných útvarov, 

nájsť, pomenovať a popísať uhly v rovinných 

útvaroch. 

 Obsahy rovinných útvarov 

 

 

Názorná ukážka štvorcovej jednotky, 

vysvetlenie princípu jednotiek obsahu, ich 

vymenovanie, názorné zobrazenie a použitie 

v praxi. 

Jednotky obsahu 

Obsah štvorca 

Obsah obdĺžnika 

Jednotky obsahu alebo plošné jednotky, 

vysvetliť zhodné pomenovanie, Pomenovať 

rovinné útvary a rozlíšiť ich názorne od 

telies, ukázať význam výpočtu obsahov 

geometrických útvarov pre prax. Zhotoviť 

tabuľku vzorcov, skontrolovať výpočty. 



Opakovanie pomenovania telies, použitie 

tvaru telies na zhotovenie predmetov bežnej 

spotreby.   

Telesá   Poznávať tvary základných telies na 

predmetoch  bežnej spotreby. Určiť základné 

znaky ihlana a kužeľa. 

 Obvod a obsah kruhu  

Utvrdenie učiva o kružnici a kruhu, 

vysvetlenie pojmov: S, r, d, K, k, v kruhu 

a kružnici, Ludolfovo číslo π = 3,14;  

vypočítanie dĺžky kružnice a obvodu kruhu 

dvoma spôsobmi, zároveň skontrolovanie 

výpočtu.  

Obvod kruhu, dĺžka kružnice Zopakovať pojem kruh, kružnica, stred, 

polomer, priemer, skúsiť odmerať obvod 

kružnice meradlom, skontolovať výpočty 

pomocou dvoch spôsobov riešenia. 

Rozlíšenie geometrických útvarov kruh 

a kružnica, označenie kruhu K, vyznam 

Ludolfovho čísla, skontrolovanie výpočtov aj 

pomocou kalkulačky. 

Obsah kruhu Oboznámiť s praktickým využitím výpočtu 

obsahu kruhu aplikáciou výpočtov na bežnú 

prax. 

 

 

Hodnotenie predmetu 

      

     Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 



Informatika 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet informatika pre 8.ročník 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

     Predmet informatika má dôležité postavenie aj vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia 

ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

     V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci môžu pomocou rôznych aplikácii precvičovať 

napr. učivo z matematiky, slovenského jazyka a iných predmetov. Získavajú vedomosti za 

podpory edukačných programov napr. z vlastivedy 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom informatika je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a technik 

používaných pri práci s údajmi a toku  informácii v počítačových systémoch. Cieľom predmetu 

je zoznámiť sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote, získať 

základné zručnosti v používaní počítača primerane individuálnym schopnostiam žiaka 

s mentálnym postihnutím. 

 



     Cieľom vyučovania INF v 8.roč. je: 

 zopakovať a rozšíriť poznatky zo šiesteho ročníka,  

 získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime, 

 rozšíriť zručnosti v práci s textom, vkladať klipart, wordart, upraviť text pomocou 

efektov, 

 vedieť používať e- mail, Internet, 

 vedieť vložiť, spustiť, vybrať CD, 

 pracovať s multimediálnou informáciou – zvuk, video, 

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt  

 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

     Obsah vzdelávania je rozdelený na tematické okruhy: 

 Informácie okolo nás 

 Komunikácia prostredníctvom IKT 

 Postupy, riešenie problémov 

 Princípy fungovania IKT 

 Informačná spoločnosť 

      Informácie okolo nás – žiaci sa učia pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, 

aby vedeli  základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, získali prvé 

zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí, porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov 

a videí. 

Komunikácia prostredníctvom IKT – sa venuje využitiu nástrojov internetu na komunikáciu, 

na vlastné učenie sa. Žiaci by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou, mali by pochopiť 

spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, uvedomovať si bezpečnostné 

riziká pri práci s internetom 

Postupy, riešenie problémov – žiaci sa zoznámia so špecifickými postupmi riešenia 

problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako  program, programovanie. 



Princípy fungovania IKT – sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných 

a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s možnosťami vstupných 

a výstupných zariadení, so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami. 

Informačná spoločnosť – tematický okruh sa zaoberá s etickými, morálnymi a spoločenskými 

aspektmi informatiky. Žiaci by sa mali oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote, 

pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám, 

viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu 

nachádzajú. 

Tematický celok Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy 

Informácie okolo nás Textový dokument, čísla a znaky, 

slová, vety, jednoduché 

formátovanie, textové efekty  

 

Rozširovanie zručnosti v práci s 

textom, vkladanie klipartu, wordartu, 

upravovanie textu pomocou efektov, 

farieb.  

Estetická úprava textu.  

Ukladanie textových a obrázkových 

informácií do súborov. 

Samostatne s obrázkom pracovať a 

používať operácie – kopírovanie, 

prilepenie, otáčanie, prevrátenie.  

Žiak 

- vie v predtlačenom formulári vyplniť 

svoje základné údaje o sebe a svojej rodine                                     

- snaží sa dodržiavať gramatické pravidlá, 

veľkosť a tvary písma. 

 - vie zostaviť vlastný obrázok, kopírovať, 

mazať, presúvať, vytvoriť priečinok 

  

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 

e- mail, poštový program, e- mailová 

adresa, adresár  

 

Samostatné posielanie a prijímanie 

jednoduchých listov.  

Zdvorilosť pri komunikácii.  

Bezpečné a etické správanie v e- 

mailovej komunikácii.  

 

www, webový prehliadač, webová 

stránka, odkaz, vyhľadávanie  

 

Vyhľadávanie informácií a obrázkov 

na Internete a ich správne použitie. 

Výber vhodnej informácie, triedenie 

informácií.  

Práca s kľúčovým slovom.                                                

Detské webové stránky, on-line hry, 

zásady správania sa na portáloch. 

Školské portály.  

 

 

 

- vie si vytvoriť svoju e-mailovú adresu, 

zistiť a zapísať adresy školy, priateľov 

a rodiny do adresára, napísať a poslať e-

mail 

 

 

 

 

 

- vie zistiť kontaktné údaje na svoju školu, 

web, e-mail, telefón. 

 - vie otvoriť webové stránky pre deti, 

informačné stránky:   www.cp.sk, 

www.mhd.sk, www.mapy.sk, www. 

slovakrail.sk, www.zachranari.sk. 

 
  

Postupy, riešenie 

problémov 

Detský programovací jazyk, 

elementárne príkazy  

 

Riešenie jednoduchých algoritmov v 

detskom programovacom prostredí. 

 

 

 

http://www.mhd.sk/
http://www.mapy.sk/


Riešenie hlavolamov, bludiská, 

obrázkové stavebnice.  

Využívanie geometrických tvarov. 

Práca s programom Skicár, 

LogoMotion.  

Používanie vyučovacích programov 

pre žiakov, ktoré rozvíjajú logické 

myslenie a precvičovanie rutinných 

činností ako aritmetické operácie, 

vybrané slová a iné.  

 - dokáže zostaviť a správne napísať 

kľúčové slová a vybrať si z ponuky 

prehliadača 

  

- vie pracovať s programom Skicár, 

LogoMotion a inými                                                 

 

 

 

Princípy fungovania IKT Funkcie vybraných klávesov  

 

Používanie Esc, Ctrl, Alt, Shift, 

Backspace, Enter, NumLock, 

CapsLock, Ctrl + c, Ctrl + v.  

 

Tlačiareň 

  

Zapínanie, vypínanie, vkladanie 

papiera, tlačenie textu, obrázka.  

 

CD mechanika  

 

Ovládanie CD mechaniky, spustenie 

CD, DVD, USB- pamäťový kľúč.  

 

Ukladanie informácií  

 

Ukladanie informácií: súbor, meno 

súboru.  

Vytváranie priečinkov, ukladanie do 

priečinkov.  

 

 

- vie používať vybrané klávesy 

 

 

 

 

 

- dokáže obsluhovať tlačiareň                            

 

 

 

 

 - dokáže umiestniť CD v PC, spustiť CD, 

hudobné, výukové, hry, rozprávky a filmy 

 

 

 

-vie vytvoriť nový dokument, napísať, 

opraviť a uložiť informácie do súboru do 

PC,  na USB kľúč 

 

- oboznamuje  sa s ukážkami využitia IKT 

v bežnom živote 

 

  

 

 

 

Informačná spoločnosť Informačné technológie v škole  

 

Využívanie edukačných programov 

a hier.  

Bezpečnosť počítača, správne 

používanie hesiel.  

 

Voľný čas a IKT  

 

Počítačové hry, hudba, filmy.  

 - dokáže používať výukové CD na 

precvičenie učiva 

 

 

 

 

 

 

 

- vie si vybrať stránky s hrami, orientovať 

sa na stránke s hrami, vhodný výber hier a 

hudby 

  

 

 

 

 



Proces 

     Pomocou edukačných programov využívame vedomosti žiakov z matematiky a slovenského 

jazyka. Pri práci s textom pracujeme najprv s hotovým krátkym textom a na ňom sa učia žiaci 

najprv pohybovať so šípkami a robiť jednoduchú úpravu.  

     Algoritmické úlohy orientujeme len na postupnosť jednoduchých príkazov v priamom 

režime. Žiaci môžu vo dvojiciach alebo v malej skupinke pracovať na malom, krátkom projekte, 

pri prezentovaní nejakej učebnej látky alebo zaujímavosti z učiva niektorého predmetu, kde 

využijú prácu s textom, obrázkom, grafikou (s pomocou učiteľa).  

     Nároky na prácu s PC sú u jednotlivých žiakov závislé od ich individuálnych schopností.  

 

4. Štandard kompetencií – kľúčové spôsobilosti 

Kognitívne kompetencie: 

 žiak vie používať získané informácie v bežnom živote 

 vie správne a vhodne zareagovať v rôznych situáciách 

 vie využiť svoj vlastný názor a zrealizovať ho 

 dokáže využiť svoju kreativitu, skúša nové nápady 

  vie si predstaviť ako postupovať ďalej podľa priloženého návodu alebo postupu 

 objavuje radosť a uspokojenie z dobre vykonanej práce 

 dokáže začať riešiť problematické úlohy 

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa 

 vie používať vyučovacie programy 

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT 

 využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, 

z médií a internetu 

Osobnostné kompetencie: 

 dokáže ísť premyslene a vytrvalo k cieľu 

 má záujem o poznávanie seba, ostatných ľudí, reality v ktorej žije, spoločnosti 

a prírody 

 zaujíma sa o nové veci 

 dokáže spontánne vyjadrovať emócie 

 je schopný odhadnúť pocity ostatných a brať ich do úvahy 



Sociálne kompetencie: 

 vie prispôsobiť svoje správanie, akceptuje druhých ľudí 

 vie pracovať samostatne 

 dokáže spolupracovať na spoločnej úlohe v skupine 

 dokáže počúvať a akceptovať potreby a záujmy iných ľudí 

 má úctu k živým a neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje 

 vie rozoznať problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch 

 dokáže sa dopracovať ku konštruktívnemu riešeniu problému alebo konfliktu 

 

5. Stratégia vyučovania – metódy a formy práce 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Špeciálne metódy:  

 nadmerné zvýrazňovanie informácii 

 viacnásobné opakovanie 

 IVP 

 algoritmizácia obsahu vzdelávania 

 intenzívnej spätnej väzby 

 zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 

 motivačné metódy 

 fixačné metódy 

 projektové vyučovanie 

 práca s výukovými programami PC 

 demonštračné metódy 

 

 Formy: individuálna forma vzdelávania  

 

6. Učebné zdroje  

          Demonštračné pomôcky a IKT budú využívané podľa možností školy. Učebné zdroje 

predstavujú informácie pre žiakov, ich motivácie, získavanie, upevňovanie  vedomostí, 



zručností a postojov. Môžu nimi byť rôzne učebnice, odborné časopisy, náučné slovníky, 

materiálno – technické a didaktické prostriedky, internet, … 

Program Skicár, LogoMotion a iné 

Prezentácie v PowerPointe 

Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné) 

 

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 8.ročník 

Názov predmetu Fyzika 

Časový rozsah výučby 2 hodiny  týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 

 

1. 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.  

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

      

     Cieľom vyučovania fyziky v 8.ročníku je: 

 

 Porozumieť základným fyzikálnym javom v bezprostrednom okolí žiakov,  

 vedieť rozlišovať POHYB A SILA Pohyb telies 

 Oboznámiť sa so základnými jednoduchými strojmi - naklonená rovina, páka a kladka. 

Vedieť ako nám pomáhajú pri práci. ENERGIA Oboznámiť sa s rôznymi druhmi energií 

a s ich využívaním. Upozorniť na šetrenie zdrojov energie. 

   nadobudnúť schopnosť pracovať v tíme, 

 osvojiť si vybrané metódy práce a súbor činností, ako je pozorovanie a meranie 

vybraných fyzikálnych veličín.  

 

 

3. Obsah vzdelávania 

Tematický celok Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy 

I. POHYB A SILA                         

Pohyb telies 

 

 

 

 

 

 

Vedieť opísať stav pokoja a pohybu 

telies. Pochopiť, že pokoj a pohyb 

telies sa určuje vzhľadom na niečo. – 

nestlačiteľnosť, tekutosť. Rozlišovať 

pohyby podľa tvaru na priamočiare a 

krivočiare. Sledovať a vedieť opísať 

rovnomerný a nerovnomerný pohyb 

telies. Vedieť, čím môžeme merať 

Žiak 

- dokáže : 
pochopiť čím môžeme merať rýchlosť pohybu 

telies (tachometer).  

-Poznať jednotky rýchlosti:  1km/h, 1 m/s. 

- dokáže rozlišovať pojmy:  pohyb a sila 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenie 

rýchlosť pohybu telies (tachometer). 

Poznať jednotky rýchlosti:  1km/h, 1 

m/s. 

 

Vedieť charakterizovať silu ako 

vzájomné pôsobenie telies. 

– stlačiteľnosť, rozpínavosť, 

tekutosť plynov. 

 Nadľahčovanie telies v plynoch. 

Vzduch, atmosféra, tlak v plynoch. 

Znečisťovanie vzduchu. Poznať 

jednotku sily (1 N - newton). Vedieť 

zmerať silu silomerom. Zhotoviť 

vlastný silomer. 

 

 

Oboznámiť sa s pôsobením trenia. 

Vedieť, že čím je hmotnosť 

predmetu väčšia, tým je väčšie aj 

trenie. Skúmať ako dochádza k 

šmykovému treniu. Sledovať 

premenu šmykového trenia na valivé 

trenie. Vedieť kde sa využíva valivé 

trenie. Rozlišovať kedy je trenie 

škodlivé a kedy je užitočné. 

- dokáže urobiť zápis nameraných hodnôt 

- dokáže experimentovať 

 

 

 

 

Žiak- dokáže : 

 

- merať na silomeri. 

- Poznať jednotku sily (1 N - 

newton).  

- Vie  zmerať silu silomerom. 

- Vie zhotoviť vlastný silomer. 

 

 

 

 

Žiak- dokáže : 

 

Vymenovať kde sa využíva valivé trenie. 

Rozlišovať kedy je trenie škodlivé a kedy 

je užitočné. 

Jednoduché stroje 

 

 

 

 

 

 

 

II. ENERGIA     

 

 

 

 

 

 

 

Teplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oboznámiť sa so základnými 

jednoduchými strojmi - naklonená 

rovina, páka a kladka. Vedieť ako 

nám pomáhajú pri práci. Vedieť 

vymenovať niektoré spôsoby 

využitia páky. Snažiť sa pochopiť,  

kedy dochádza na páke k rovnováhe. 

 

Oboznámiť sa s rôznymi druhmi 

energií a s ich využívaním. 

Upozorniť na šetrenie zdrojov 

energie. Pochopiť kedy, z 

fyzikálneho hľadiska, dochádza ku 

práci. Uviesť príklady zo života. 

Pozorovať ako dochádza k 

odovzdávaniu tepla medzi teplejším 

a chladnejším telesom. Uskutočniť 

jednoduchý pokus pomocou 

zmiešavania vody a merania teploty. 
Oboznámiť sa s využívaním tepelnej 

energie (tepla)  na vykonávanie 

práce - spaľovacie motory. 

 

 

Poznať vlastnosti svetelných lúčov.  

Zaviesť pokus na zistenie vplyvu 

slnečného svetla na rast rastlín. 

Opísať jav: odraz svetla. Oboznámiť 

sa so súvislosťou šošoviek a 

okuliarov. Upozorniť na dôležitosť 

ochrany svojich očí - správne 

osvetlenie pri čítaní, vzdialenosť 

knihy od očí. Vedieť kedy dochádza 

 Žiak- dokáže : 

-vymenovať niektoré spôsoby využitia 

páky 

- Snažiť sa pochopiť,  kedy dochádza na 

páke k rovnováhe. 

 

 

 

Žiak- dokáže : 

.Pochopiť kedy, z fyzikálneho hľadiska, 

dochádza ku práci.  

Vie uviesť príklady zo života. 

 

 

 

 

 

Žiak- dokáže : 

-uskutočniť pokus na zistenie, ako rôzne 

látky vedú teplo. 

- pochopiť, že kovy sú dobrými vodičmi 

tepla. Drevo a plasty - izolanty. 

 

 

 

 

Žiak -dokáže 

-Opísať jav: odraz svetla. 

- uvedomí si dôležitosť ochrany svojich očí 

- správne osvetlenie pri čítaní, vzdialenosť 

knihy od očí.  

-pozoruje kedy dochádza ku vzniku dúhy. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zvuk 

 

 

 

 

 

  

ku vzniku dúhy. Oboznámiť sa so 

zložením slnečného svetla. 

 

 

Opísať vznik zvuku a jeho vlastnosti 

na jednoduchom príklade.  

Vedieť čo sú zvukové izolanty. 

Uviesť jednoduchý príklad. 

Oboznámiť sa so zvukom, ako 

druhom energie. Vypracovať úlohy v 

pracovnom zošite. Upevniť svoje 

vedomosti z predchádzajúcich 

tematických celkov. Vedieť 

prezentovať výsledky práce za 

skupinu. 

 

 

 

 

 

Žiak -dokáže 

 

- Opísať vznik zvuku a jeho 

vlastnosti na jednoduchom 

príklade. 

 

4. Proces 

     Na vyučovacích hodinách sa opierame o zmyslové vnímanie predmetov a javov ako o základ 

na utváranie predstáv a pojmov. Pri praktických cvičeniach, ktoré robíme v malých skupinách 

alebo vo dvojiciach, učíme žiakov spolupracovať so spolužiakmi, dorozumievať sa pri práci, 

spoločne niesť zodpovednosť za jej výsledok, udržiavať poriadok na pracovisku. Učíme ich 

porozumieť nameraným hodnotám teploty a času v tabuľke, aby mali predstavu konkrétneho 

deja. 

 

 

5. Štandard kompetencií – kľúčové spôsobilosti 

Kognitívne kompetencie  

 žiak dokáže využiť získané základné poznatky na riešenie rôznych pracovných úloh 

z praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie 

 chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti 

  vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi 

 má vytvorené vedomie o ekológii 

  je zodpovedný voči prírode 

 chápe význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie 

 vie využiť svoj vlastný názor a zrealizovať ho 

 dokáže využiť svoju kreativitu, skúša nové nápady 

  objavuje radosť a uspokojenie z dobre vykonanej práce 

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami 

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce 

 



Osobnostné kompetencie: 

 dokáže ísť premyslene a vytrvalo k cieľu 

 má záujem o poznávanie seba, ostatných ľudí, reality v ktorej žije, spoločnosti a prírody 

 zaujíma sa o nové veci 

 dokáže spontánne vyjadrovať emócie 

 je schopný odhadnúť pocity ostatných a brať ich do úvahy 

Sociálne kompetencie: 

 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti, 

 vie prispôsobiť svoje správanie, akceptuje druhých ľudí 

 dokáže spolupracovať na spoločnej úlohe v skupine, dokáže pracovať aj samostatne 

 dokáže počúvať a akceptovať potreby a záujmy iných ľudí 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

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

 

 

6. Stratégia vyučovania 

Formy práce: 

frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 

samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

                   -diferencovaná: - individuálna – žiaci podľa schopností pracujú na úlohách rôznej 

náročnosti 

                   - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

 

Metódy práce:                   

 výklad učiteľa 

 zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé 

metódy 

 nadmerné zvýrazňovanie informácii 



 viacnásobné opakovanie 

 IVP 

 algoritmizácia obsahu vzdelávania 

 intenzívnej spätnej väzby 

 zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 

 motivačné metódy 

 fixačné metódy 

 projektové vyučovanie 

 práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 

 demonštračné metódy 

 

7. Učebné zdroje 

 učebnice:   

 pracovné zošity 

 rôzne encyklopédie, knihy, časopisy, názorné pomôcky a ukážky 

 

      

     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 8.ročník 

Názov predmetu Biológia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny  týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
Učivo biológie nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získavajú základné 

poznatky o živej a neživej prírode a prírodných procesoch vo vzájomných súvislostiach. 

Oboznamujú sa so základnou stavbou tela a spôsobom života živočíchov, rastlín a iných 

organizmov, s podmienkami ich zdravého vývinu, s ochranou a tvorbou životného prostredia. Učia 

sa chápať prírodu ako zdroj trvale udržateľného života na Zemi.  

Učia sa o škodlivosti fajčenia, alkoholu, toxikománie a dôsledkoch na ľudský organizmus.  

Vyučovanie biológie je nevyhnutné realizovať najmä v prirodzenom prostredí, v  

konkrétnych podmienkach prírodného prostredia v danom regióne prostredníctvom vychádzok, 

exkurzií a názorného materiálu v súčinnosti s praktickou skúsenosťou mentálne postihnutých 

žiakov.  

Konkrétne druhy rastlín a živočíchov a ich počet si môže vyučujúci určiť podľa regiónu, v ktorom 

sa škola nachádza. 

 

 

 

 

 



CIELE  

Výchovno-vzdelávacie ciele:  

 

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

predmet biológia, schváleného ako súčasť ŠVP pre primárny stupeň špeciálnej základnej 

školy pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016. 

 

- Získať základné poznatky o stavbe jednotlivých sústav ľudského tela, o ich základných 

činnostiach,  

- vedieť ako sa prenášajú nákazlivé choroby a ako im predchádzať,  

- pochopiť dôsledky škodlivosti užívania alkoholu, drog a fajčenia na ľudský organizmus,  

- získať vedomosti o príčinách šírenia pohlavných chorôb a ich škodlivých dôsledkoch na 

ľudský organizmus,  

- vedieť prakticky poskytnúť prvú pomoc.  

 

 

2. Kľúčové kompetencie 

 

 sociálne komunikačné kompetencie  

– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a 

   jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý 

   stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej 

   koordinácie), 

– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

– rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne 

   adekvátne reagovať podľa svojich možností, 

–  správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

– preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava 

   s nimi harmonické vzťahy, 

 



 kompetencia  v oblasti  prírodovedného myslenia 

– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnáva 

   a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam 

   potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie, 

 

 kompetencie  v oblasti informačných a komunikačných technológií 

– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 

 kompetencia učiť sa učiť sa 

– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých, 

 

 

 kompetencia  riešiť problémy 

– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

   svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie, 

– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

 osobné, sociálne a občianské kompetencie  

– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, 

– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho, 

– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 

   osôb, 

– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí, 

– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu, 



 

 kompetencia  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

           kultúry 

– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

   rešpektuje vkus iných ľudí, 

– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 

 

 

3 Obsah vzdelávania - Rozsah vyučovania predmetu :  
    

  

VZDELÁVACIA OBLASŤ OBSAH 

Človek ako súčasť živej prírody  

 

Oporná a pohybová sústava  

 

Obehová sústava 

 

Dýchacia sústava  

 

Tráviaca sústava 

 

Vylučovanie  

 

Kožná sústava  

 

Nervová sústava 

 

Prenášače a pôvodcovia rozličných 

ochorení 

  

 

Účinky rastlín na ľudský organizmus 

Pôvod a vývoj človeka 

  

Kosť, vývin a druhy kostí, spojenie 

kostí 

 

 Krvné cievy. Krv. Krvné skupiny 

 

 Dýchanie, stavba a činnosť 

dýchacej sústavy  

Ústna dutina, starostlivosť o chrup 

  

Močová sústava, choroby 

močových orgánov  

 

Koža. Starostlivosť o kožu  

 

Mozog, miecha, nervy. Zmyslové 

orgány  

Mucha domová, šváb obyčajný, 

ploštica posteľná, voš detská, 



 

 

 

4.  Použité prierezové témy:  

 

Témy, ktoré sú spracované v rámci rôznych predmetov: Dejepis, Výtvarná výchova, 

Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie, Slovenský jazyk. 

  

 

5.  Učebné zdroje:  

 

Učebnice/ Melišková, Mošková: Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ, Pracovný zošit z 

prírodopisu pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, 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 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svrabovec kožný. Ochrana pred 

škodlivým hmyzom a jeho ničenie  

Liečivé rastliny. Jedovaté a zdraviu 

škodlivé rastliny 



Vzdelávacia oblasť : ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Dejepis  

Učebné osnovy pre vyučovací predmet dejepis pre 8.ročník 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1 hodina  týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 vyučovacieho predmetu dejepis je vytvárať a formovať historické vedomie žiakov, na 

základe ktorého by boli schopní pochopiť minulosť a prítomnosť krajiny, v ktorej žijú, 

situáciu Slovenskej republiky ako aj jej postavenie v Európe a zároveň si uvedomovať 

potrebu mierového spolunažívania národov. 

Ďalším cieľom je vytvoriť elementárne predstavy z histórie 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. Dávame prednosť obraznej 

prezentácii dejín s využitím kultúrno-historických pamiatok regiónu, zaujímavému 

rozprávaniu o udalostiach, osobnostiach, kultúrno-historických pamiatkach, efektívnemu 

využitiu umelecky spracovaných historických udalostí a osobností, poznávacej 

a emocionálnej zaangažovanosti žiakov pred pamäťovým osvojovaním historických faktov. 

 

V 8. ročníku žiaci priamo nadväzujú na poznatky získané o novoveku v 7. ročníku. Zameriavajú 

sa však na poznanie dejín moderného sveta – 19. storočie – začiatok 20. storočia. Svoje 



skúsenosti a poznatky rozvíjajú v tematických celkoch Európa na ceste k moderným národom, 

kde majú možnosť podrobnejšie sledovať, ako dianie v jednom štáte Európy ovplyvnilo sled 

udalostí v iných štátoch – historická podmienenosť. Pri analýze uvedeného obdobia môžu 

hlbšie rozvíjať formovanie vlastného názoru, rozvíjať osobnostné kompetencie, ktoré si začali 

budovať v predchádzajúcich ročníkoch. Stretávajú sa s pojmom nacionalizmus, ktorý rezonuje 

ostro aj v súčasnosti, pre jeho pochopenie a správnu interpretáciu vo vízii budúcnosti je 

potrebné poznať historický rámec jeho formovania. Tematické celky Moderný slovenský národ, 

Rakúsko-Uhorsko ponúkajú široký priestor pre budovanie národného uvedomenia a národnej 

identity, rovnako možnosť úzkeho medzipredmetového prepojenia so slovenským jazykom a 

literatúrou. Priestor získava aj regionálna história v prepojení na meru ôsme roky. Dejiny 

začiatku 20. storočia sleduje tematický celok 1. svetová vojna, v ktorom sa využíva prepojenie 

chronologického a synchrónneho vyučovania histórie. Do popredia vystupuje v ňom myšlienka 

obnovenia humanizmu a ľudskej dôstojnosti vo vare vojny. Pozornosť venujeme úlohe 

osobností – Milan Rastislav Štefánik – pri formovaní slovenskej histórie. 

 

CIELE 

Pochopiť príčiny a následky prvej a druhej svetovej vojny, 

– vedieť využívať názorný materiál, „čítať obrázky“, časové priamky, 

– vedieť nakresliť jednoduchú časovú priamku podľa vzoru, 

– vedieť samostatne pracovať s pracovným zošitom. 

 

OBSAH 

Technické vynálezy na začiatku 20. storočia 

Technické vynálezy v oblasti dopravy, energie, komunikácie, médií. 

Prvá svetová vojna 

Vznik, príčiny, priebeh, koniec a dôsledky prvej svetovej vojny. 

Medzivojnové obdobie 

Vznik Československa. 

Tomáš Garrique Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, Andrej Hlinka. 

Svetová hospodárska kríza. 

Nástup fašizmu v Európe. 

Mníchovská dohoda, rozpad Československa. 

Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945. 

Druhá svetová vojna 



Vznik, príčiny, priebeh druhej svetovej vojny. 

Slovenské národné povstanie, oslobodzovanie. 

Vstup USA do vojny, koniec a dôsledky druhej svetovej vojny. 

Povojnové obdobie a súčasnosť 

Československo v rokoch 1945 – 1968, obdobie studenej vojny. 

Rok 1968, Alexander Dubček. 

Československo v rokoch 1968 – 1989, pád komunizmu. 

Vznik Slovenskej republiky. 

 

 

PROCES 

V preberanom učive objasňujeme konkrétne životné situácie, do ktorých sa ľudia dostávajú 

a svojim rozhodnutím môžu v dobrom alebo zlom ovplyvniť svoje prostredie. Žiaci za 

pomoci učiteľa odhaľujú aj to, čo je v minulosti negatívne, celý rad predsudkov, stereotypov, 

ktoré často pretrvávajú aj v prítomnosti. 

 

Hodnotenie predmetu 

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

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet geografia  pre 8.ročník 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny  týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 predmete geografia žiaci získavajú základné poznatky o svojej vlasti a o svete. Učivo 

nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci postupujú od miestnej krajiny 

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

vyučovania zemepisu jej práca s rôznymi druhmi máp. Práca s mapou ne je len prostriedkom, 

ale aj cieľom vyučovania, aby žiaci boli schopní orientovať sa podľa mapy aj v praktickom 

živote. V rámci geografického učiva si žiaci osvojujú základy ochrany a tvorby životného 

prostredia. Žiaci si osvojujú základné vedomosti o svojej vlasti, regióne, v ktorom žijú, kultúre 

a národnej identite v európskom priestore. Učia sa chápať odlišnosti medzi jednotlivými 

kultúrami, vážiť si tradície národov, snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi 

a národnosťami. 

Osvojujú si poznatky o vzťahoch medzi zložkami prírodného prostredia a ľudskou 

spoločnosťou, zručnosti pri práci s mapou, učia sa využívať doplňujúce zdroje informácií.  

 

 

 



Ciele predmetu :  

- 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.  

 

Tematický celok  Obsah učiva  

Zem a jej 

zobrazenie na mape  

Druhy máp. Poludníky a rovnobežky. Podnebné pásma Zeme. Svetadiely 

a oceány.  

Svetadiely  

Afrika 

Poloha, členitosť, povrch. Podnebie, vodstvo. Rastlinstvo, živočíšstvo. 

Obyvateľstvo. Štáty severnej, strednej a južnej Afriky.  

Ázia  

Poloha, členitosť, povrch. Podnebie, vodstvo. Rastlinstvo, živočíšstvo. 

Obyvateľstvo. Štáty juhozápadnej, strednej, východnej, južnej 

a juhovýchodnej Ázie.  

Amerika 

Poloha, členitosť, povrch. Podnebie, vodstvo. Rastlinstvo, živočíšstvo. 

Obyvateľstvo. Štáty severnej, strednej a južnej Ameriky.  

Austrália a Oceánia 

Poloha, členitosť, povrch. Podnebie, vodstvo. Rastlinstvo, živočíšstvo. 

Obyvateľstvo. Austrálsky zväz, Oceánia. Žiak vie- Antarktída 

Poloha, podnebie, povrch. Rastlinstvo, živočíšstvo, obyvatelia.  

Oceány 

Tichý, Atlantický, Indický a Severný ľadový oceán.  

 

Medzipredmetové vzťahy:  

formou prierezových tém – ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov 

(slovenský jazyk, výtvarná výchova, matematika) . 

formou IKT – využívanie programu Word pri tvorbe textov, vyhľadávanie informácií 

v elektronických médiách, internet.  

 



Proces:  

Dostatočný priestor venujeme práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami. 

Oboznamujeme žiakov s hlavnými problémami súčasného sveta spojenými s rýchlym rastom 

obyvateľstva, urbanizáciou, s etnickými a náboženskými rozdielmi v jednotlivých častiach 

sveta, s rozdielmi v hospodárskej úrovni oblastí sveta, rozložením bohatých a chudobných 

oblastí. 

Stratégie vyučovania: 

metódy a organizačné formy vyučovania: motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný 

rozhovor, pochvala, povzbudenie), slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, 

rozhovor, beseda), metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom 

alebo obrázkovým materiálom), metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

premietanie filmov a diapozitívov  

Učebné zdroje:  

Geografia pre 8. ročník špeciálnych základných škôl. Atlas sveta. Mapy. Atlasy. Glóbus. 

Interaktívna tabuľa. Práca s PC a s internetom. DVD filmy. Exkurzia. Vychádzky.  

 

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 8.ročník 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina  týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 náuka cieľavedome ovplyvňuje poznanie a konanie žiakov v duchu humanity, 

morálky a demokracie. Vedie žiakov k tomu, aby svojimi postojmi a činmi prejavovali 

občiansku aktivitu, vlastenectvo, pozitívny vzťah k práci a jej výsledkom. Vplýva na žiakov 

v tom smere, aby si uvedomovali zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej 

spoločnosti, aby si uvedomovali svoju národnú a štátnu identitu. 

Obsah vyučovacieho predmetu je založený na uplatňovaní väzieb výchovy a vzdelávania, na 

spájaní teoretických poznatkov s osobnou praxou, so životnými zážitkami a skúsenosťami 

žiakov. Získané poznatky poskytujú žiakom vhodnú orientáciu pre budúci občiansky život. 

Občianska náuka prináša žiakom právne a ekonomické informácie, ktoré v inom predmete 

nedostanú. Pozornosť venuje i rozvoju citovej a vôľovej sféry osobnosti žiaka. Integruje 

poznatky z iných predmetov. 

Najužšie medzipredmetové vzťahy ju viažu s dejepisom, geografiou, etickou výchovou, 

materinským jazykom a literatúrou a biológiou. 

 

 



CIELE 

– Poznať úlohu štátu v spoločnosti, 

– oboznámiť sa s ústavou Slovenskej republiky, 

– poznať základné práva a slobody občana Slovenskej republiky, 

– vedieť sa orientovať vo vzťahoch kamarátstva, priateľstva a lásky, 

– poznať a pochopiť úlohy rodiny pre človeka a štát. 

 

OBSAH 

Charakteristika štátneho zriadenia Slovenskej republiky 

Vznik Slovenskej republiky, štátne symboly, štátne sviatky a pamätné dni. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky. 

Funkcie štátu, orgány štátnej moci, orgány miestnej správy. 

Národnostné zloženie obyvateľstva SR, slovenské štátne občianstvo. 

Ústava, základné práva a slobody občana SR. 

Medzinárodné postavenie Slovenskej republiky. 

Kamarátstvo, priateľstvo, láska, manželstvo 

Dospievanie: kamarátstvo, priateľstvo, láska. 

Manželstvo: vznik a funkcie manželstva. 

Rodičovstvo: úlohy a poslanie rodiny, hospodárenie v rodine, zachovanie potomstva. 

Rozvod: jeho príčiny, dôsledky a prevencia. 

Základné práva detí. 

 

PROCES 

Pri preberaní učiva prvého tematického celku nadväzujeme na poznatky žiakov, ktoré získali 

vo vlastivede, dejepise a zemepise, orientujeme žiakov na budúci občiansky život. Učivo 

druhého tematického celku orientuje žiaka ako budúceho zakladateľa rodiny. Pri preberaní 

jednotlivých tém odporúčame zaradiť besedy s lekárom, sexuológom, psychológom, 

právnikom. Vhodné je aj spoločné sledovanie filmov, filmových ukážok a rozhovor o nich. 

 

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 SVET PRÁCE 

Pracovné vyučovanie 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet pracovné vyučovanie        

pre 8.ročník 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším rehabilitačným 

predmetom, ktorý od najnižšieho ročníka systematicky ovplyvňuje rozvoj ich motoriky 

vytváraním pracovných zručností a spolupôsobí na zvýšenie ich rozumovej úrovne.  

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

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



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 fyzickým schopnostiam 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.  

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 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.  

Obsah pracovného vyučovania je členený na zložky. Toto rozdelenie vychádza zo schopností 

žiaka osvojiť si obsah daného učiva, a zo schopnosti vedieť ho aplikovať v súčasnom i budúcom 

praktickom živote.  

V zložke sebaobslužné činnosti žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania.  



Obsahom zložky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných návykov v 

domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto 

zložky je aj šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. 

Súčasťou zložky sú aj práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako 

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

príprave jednoduchých nápojov a jedál.  

V zložke práce v dielni si žiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú 

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

V zložke pestovateľské práce sa žiaci učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, 

nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny.  

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 zdokonaľovať sa v ručnom obrábaní dreva a kovu, 

 vedieť používať posuvné meradlo, 

 učiť sa robiť pracovný náčrt,  zostaviť pracovný postup, 

 naučiť sa čítať náčrty a jednoduché technické výkresy, 

 naučiť sa hodnotiť výsledok svojej práce, 

 poznať potraviny, ktoré sú dôležité pre zdravie, 

 rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci. 

 

 

3.ľúčové kompetencie 

(a) sociálne komunikačné kompetencie  

 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti, 

 dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

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

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, 

 správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 



(b) kompetencia  v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

(c) kompetencie  v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

(d) kompetencia  učiť sa učiť sa 

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

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

(e) kompetencia  riešiť problémy 

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho, 

 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

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

aktívnym trávením voľného času, 

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

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

(g) kompetencia  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 

 

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 8.ročník 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 

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

znamená prebúdzanie a formovanie estetického vzťahu žiaka s mentálnym postihnutím  ku 

skutočnosti prostredníctvom výtvarných aktivít a výtvarného umenia. 

     Estetické zážitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému zlepšovaniu 

psychomotorického stavu žiakov, k vyrovnávaniu ich disharmonického rozvoja a celkovej 

rehabilitácii umožňujúcej úspešné zaradenie do  praktického života. 

     Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité možnosti pôsobenia na motoriku a psychiku 

žiakov s  mentálnym postihnutím je nezastupiteľná. Má široký záber medzipredmetových 

vzťahov, v rozvoji citovej výchovy a veľkou mierou prispieva k celkovej rehabilitácii žiakov. 

     Vhodné je využiť možnosti terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných 

činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

 

 

 



Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom výtvarnej výchovy vo vyšších ročníkoch 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 žiaka. 

     Vhodné je využiť možnosti terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných 

činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

 

     Cieľom vyučovania výtvarnej výchovy v 8. ročníku je: 

 

 zdokonaľovať, rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a výtvarné zručnosti,  

 rozvíjať zmyslové, rozumové a emocionálne poznávanie žiakov,  

 kultivovať výtvarný prejav žiakov bez násilných zásahov do spontánnej detskej tvorby, 

 prehlbovať vzťah k umeniu a prírode 

 

 

 

Obsah vzdelávania 

Tematický celok Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy 

Výtvarné osvojovanie 

skutočnosti 

Znázorňovanie dejového celku 

v kompozíciách väčšieho 

formátu.  

Postupné stupňovanie 

náročnosti na usporiadanie 

kompozičných prvkov.  

Rozširovanie obzoru poznania 

detí v náuke o farbách – 

vlastnosti farieb a ich využitie. 

Vedieť výtvarne vyjadriť dej a 

situáciu.                                                                 

Vedieť ohraničovať situáciu a časť 

deja.                                                                  

Výtvarne vyjadriť silný zážitok.                                                                                                       

Výtvarnou  líniou vedieť vyjadriť 

jednoduché stroje.                                                                                                                 

Vedieť výtvarne vyjadriť krajinu. 

 



Príklady námetov: zážitky z 

výletov, exkurzií, motív 

krajiny, postava v krajine, 

športové námety, školské 

aktivity, predstava o budúcom 

povolaní. 

 

Rozvíjanie priestorového 

videnia, cítenia a vyjadrovania 

vnímaním a pozorovaním 

priestorových útvarov a javov 

v prírode. 

Nenásilné upriamovanie 

pozornosti na perspektívne 

zobrazovanie rotačných a 

hranatých telies a učenie 

žiakov ich zobrazovaniu. 

 

Príklady námetov: námety 

čerpať z ľudovej tvorby – 

zobrazovanie hlinených nádob 

rôzneho tvaru a veľkosti, 

pomôcky v domácnosti, 

pracovné náradie, prírodniny, 

ľudská postava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarne vyjadriť vzťah k lesom, k 

prírode. 

Vedieť vyjadriť jednoduché situácie 

kontrastnými farbami.                                                                                                                                       

Vedieť využívať aj doplnkové 

farby.                                                                                             

Výtvarne vyjadriť silný zážitok. 

Výtvarné techniky: 

maľba (mokré a suché 

materiály), kolorovaná 

kresba uhľom, kolorovaná 

perokresba, maľba na sklo. 

Grafické techniky – linoryt, 

tlač z kartónovej a textilnej 

koláže, suchá ihla (do 

kartónu). Kresba (rudka, 

uhoľ, mäkká ceruzka), 

frotáž, textilná aplikácia.  

 

Výtvarné materiály:  

volíme podľa výberu 

výtvarných techník  

 

Práca s výtvarnými 

prostriedkami 

Pri plošných dekoratívnych 

prácach uplatňujeme výtvarno 

– výrazové prostriedky 

grafických techník – línia, 

plocha (negatívna, pozitívna, 

štrukturovaná), využívame 

kontrast svetla a tmy vlastnosti 

farieb.  

 

Skúšať základné princípy 

dekoratívnej tvorby podľa námetov 

z ľudovej tvorby.                                      

Využívať expresívnu farebnosť.                                                                            

Vedieť vhodne a esteticky 

zakomponovať rytmické prvky do 

celku. 

Pokúsiť sa miešať a porovnávať 

zmesi farieb.                                                                                                



Príklady námetov: jednoduché 

návrhy na plagáty, návrhy na 

prestieranie, knižné prebaly, 

obrusy, dekoračné látky.  

 

Deliť farby na teplé a studené.                                                                                           

Experimentovať s farbami, podľa 

vkusu vyberať tie vhodné. 

Výtvarné techniky:  

práce z kartónu 

(vystrihovanie, preklápanie, 

lepenie), konštrukčné práce 

z kartónových krabičiek 

(liekoviek) s výtvarným 

dotváraním priestoru, 

kašírovanie, modelovanie z 

hliny, modulitu, cesta. 

 

 

Výtvarné materiály:  

výber výtvarného materiálu 

určuje zvolená výtvarná 

technika.  

 

Výtvarné umenie Využívame všetky formy 

výtvarných aktivít vrátane 

zapojenia sa do rôznych 

výtvarných súťaží.  

 

Citlivo stupňujeme náročnosť 

výberu umeleckých a ďalších 

prostriedkov k besedám o 

umení.  

 

Diela umelcov J. Mudrocha, 

M. Medveckej, V. Špálu  

Diela umelcov L. Guderna a J. 

Šturdíka 

 

Snažiť sa o zapojenie do výtvarných 

súťaží.  

Pokúsiť sa veku primerane hodnotiť 

výtvarné práce iných detí, umelcov, 

.... 

Všímať si architektúru v blízkom 

okolí. 

  

 

Proces 

     Žiaci sa učia znázorňovať priestor na ploche a citlivo odstraňovať chyby v komponovaní 

typické pre mentálne postihnuté deti. (Prvky perspektívneho zobrazovania – členenie plochy na 

prvý, druhý a tretí plán – popredie, stredný plán – poradie, zmenšovanie prvkov v pozadí a pod.) 

Vytvárame symetrické a asymetrické kompozície. Žiaci poznávajú zákonitosti využitia písma 

v užitom umení.  

 

 



Štandard kompetencií – kľúčové spôsobilosti 

Kognitívne kompetencie  

 manipulovať s ceruzou, kriedou, mäkkou ceruzou, rudkou, suchým pastelom 

a voskovým pastelom   

 oboznámiť sa s farbami,  ich vlastnosťami, s miešaním farieb 

 získavať vedomosti z oblasti výtvarného umenia – maliarstva, sochárstva, architektúry, 

užitého umenia 

 pomenovať základné druhy umenia 

Osobnostné kompetencie  

 prejaviť sa cez výtvarný prejav 

  spolupracovať s druhými 

  aktívne tvoriť 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých 

 

Sociálne kompetencie 

 spolupráca pri práci 

 budovať vzťah s druhými 

 rešpektovať vkus iných ľudí 

 uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície 

 

Stratégia vyučovania 

Formy práce: 

frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 

samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

                   -diferencovaná: - individuálna – žiaci podľa schopností pracujú na úlohách rôznej 

náročnosti 

                   - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

 



Metódy práce:                   

 motivačný rozhovor 

 motivačné rozprávanie 

 motivačný problém 

 výklad učiteľa 

 demonštrácia učiteľom 

 zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatiky, didaktická hra, tvorivé 

metódy 

 

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 8.ročník 

Názov predmetu Hudobná  výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 



1. CIELE  VYUČOVACIEHO  PREDMETU 

 
Viesť žiakov k ľahkej a presnej spevnej artikulácii,  

- rozvíjať schopnosť vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom,  

- uplatňovať tanečné prvky pri pohybovom stvárnení hudby,  

- rozvíjať schopnosť sústredene počúvať inštrumentálne a vokálne skladby,  

- oboznámiť žiakov s ďalšími hudobnými nástrojmi. 

 

 

2. OBSAH VZDELÁVANIA 

Rytmické cvičenia, rozlišovanie dynamiky, tempa, rytmu a výškového pohybu jednoduchej 

melódie.  

Detské piesne, ľudové a umelé piesne ( Išiel strašiak; Semafor; Čierne oči, choďte spať; Pri 

Prešporku na Dunaji; Tu je zima zas; Jedna ruža, dve ruže; Chodíme, chodíme; Anička, 

dušička, kde si bola a iné).  

Počúvanie skladieb v regionálnej ľudovej tvorbe a v detskej populárnej piesni.  

Poznávanie hudobných nástrojov: bubon, trúbka.  

Hudobno-pohybové hry a ľudové tance.  

Uplatňovanie tanečných prvkov ako cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony.  

Pokus o osvojenie tanečných krokov polky.  

 

 

3. ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE 

 

- Počúvať jednoduché piesne rôzneho žánru. 

- Rozlišovať jednotlivé slová piesní. 

- Osvojiť si jednoduché piesne a riekanky. 

- Rozlišovať dlhé tóny. 

- Poznávať tanečné prvky a hudobno – pohybové prejavy. 

 

 

 

 



Kľúčové kompetencie 

 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho  

narušenej komunikačnej schopnosti, 

 dokáže určitý čas sústredene počúvať,  

 je schopný vyjadriť svoj názor, 

 rešpektuje dospelých, 

 správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými, 

b) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť 

 teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých., 

c) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

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

dokáže spolupracovať v skupine,  

d) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry 

vníma krásu umeleckých diel, ľudových tradícií,  

správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

nepoškodzuje kultúrno-historické dedičstvo a pozná ľudové tradície.    

 

 

4. VÝCHOVNÉ  A VZDELÁVACIE  STRATÉGIE  
 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Rytmické cvičenia zážitkové, 

kognitívne, 

skúsenostné, 

špecifické metódy, 

metóda hrania rolí, 

informačno-

receptívna metóda 

dialóg a diskusia, 

intonačná metóda 

s použitím 

relatívnej 

solmizácie, 

imitačná 

a kombinovaná 

metóda osvojenia 

piesní, riadené 

objavovanie 

skupinové, 

projektové , 

diferencované 

vyučovanie, 

návštevy 

hudobných 

podujatí, 

vyučovacia 

jednotka 

v hudobnej 

miestnosti 

Detské ľudové a umelecké 

piesne 

Počúvanie skladieb 

s vyhranenou 

spoločenskou funkciou 

Poznávanie hudobných 

nástrojov 

Hudobno – pohybové 

hry a ľudové tance 



 

 

 

 

5. UČEBNÉ  ZDROJE 

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

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Rytmické cvičenia HUV pre 

8. roč. ŠZŠ 

dataprojektor, 

CD a DVD 

prehrávač, 

PC, 

interaktívna 

tabuľa 

učebné CD 

nosiče 

a audiokazety 

s piesňami pre 

deti, notový 

materiál pre 

hru na klavír, 

klavír, husle, 

gitary, Orffov 

inštrumentál, 

xylofón, 

Auditívne 

Audiovizuálne  

Internet, výučbové 

programy, 

Prezentácie 

v programe Power 

Point,  

Detské ľudové 

a umelecké piesne 

Počúvanie skladieb 

s vyhranenou 

spoločenskou 

funkciou 

Poznávanie 

hudobných nástrojov 

Hudobno-pohybové 

hry a ľudové tance 

Uplatňovanie 

tanečných prvkov 

ako cvalové poskoky, 

poskočný krok, 

otočky, úklony 

Pokus o osvojenie 

tanečných krokov 

polky 

 

6. HODNOTENIE   

 
a) Metódy a prostriedky hodnotenia 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v predmete hudobná výchova sa hodnotia 

v súlade s Metodickým pokynom č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. V predmete hudobná 

výchova sa žiaci klasifikujú známkou. Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. 

Uplatňovanie tanečných 

prvkov ako cvalové 

poskoky, poskočný krok, 

otočky, úklony 

hudby, 

improvizácia 

Pokus o osvojenie 

tanečných krokov polky 



 Vhodné je hodnotiť žiakov v priebehu hodiny, na konci hodiny. Dôležité je aj 

hodnotenie slovné v priebehu a na konci vyučovacej hodiny. Je potrebné, aby žiaci získali 

informáciu o svojom snažení. Je vhodné, aby žiaci navzájom ohodnotili prácu spolužiaka 

a úroveň hodiny. Dôležité je vzájomné povzbudenie a hodnotenie s pozitívnym aspektom. 

  

b) Kritériá hodnotenia 

 

Hodnotia sa nielen žiakove vokálne a intonačné schopnosti, správne poznanie a používanie 

Orffovho inštrumentálu,  improvizácia, dodržiavanie tempa a dynamiky, zvládnutie 

jednoduchých tanečných pohybov, ale aj snaživosť a tvorivosť žiaka. 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť : ZDRAVIE A POHYB 

Telesná a športová  výchova 

Učebné osnovy pre vyučovací predmet telesná a športová výchova                 

pre 8.ročník 

Názov predmetu Telesná a športová  výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

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

Medzilaborce 

Názov ŠkVP Inovovaný 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 

    Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia 

telesnej a športovej  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, pretože v rámci 

telesnej výchovy 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 porovnávaní motorických a 

fyzických výkonov žiakov. Odporúčame podriadiť motorické, ale predovšetkým fyzické 

výkony, ako cieľové kategórie emocionalite, t.j. pre radosť z pohybu, spolupatričnosti. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Ciele predmetu telesná a športová výchova v 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, pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených možností a 

rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí. 

 

     Cieľom vyučovania TEV v 8. ročníku je: 

 Rozvíjať aktivitu žiakov,  

 osvojiť si pohybové zručnosti, základné športové disciplíny a základy telovýchovného 

názvoslovia,  

 uvedomele dodržiavať disciplínu a tak prispievať k vyššej efektivite vyučovacích 

hodín,  

 mať pozitívny vzťah ku kondičným cvičeniam, uvedomele ich využívať i v čase mimo 

vyučovania v spontánnej, alebo organizovanej pohybovej aktivite,  

 dodržovať pravidlá a bezpečnosť pri pohybových hrách.  

 

 

 

 

 



Obsah vzdelávania 

Tematický celok Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy 

Poradové cvičenia  - Osvojenie si poradových povelov 

a povelovej techniky.  

 - Vytváranie nástupových a 

pochodových útvarov.  

 - Hlásenie žiaka.  

 

-uplatňovať osvojené základné povely, 

určené poradové cviky 

- dokáže podať hlásenie                                             

   

Prípravné, kondičné, 

koordinačné a 

kompenzačné 

cvičenia 

 

 - Cvičenie s náčiním i bez náčinia, 

relaxačné, zábavné cvičenia.  

 - Rozvíjanie brušného a hrudného 

dýchania.  

 - Rozvoj obratnosti, rovnováhy.  

 - Chôdza, beh, lezenie, plazenie, 

podliezanie, vystupovanie, 

zostupovanie, skákanie.  

 - Dynamické posilňovanie svalstva 

dolných končatín a trupu.  

 - Preťahovanie, pretláčanie.  

 - Strečingové cvičenia.  

 

-zdokonaľovať sa v cvičení s náčiním i bez 

neho 

-relaxovať pri cvičení 

- rozvíjať brušné a hrudné dýchanie 

- rozvíjať obratnosť, odvahu, vytrvalosť 

- posilňovať svalstvo jednotlivých končatín 

- rozvíjať rýchlosť a dynamickú silu                                         

- upevňovať správne držanie tela 

 - nacvičiť chôdzu, beh, skoky i lezenie pri 

jednotlivých cvičeniach a v rôznych 

podmienkach 

 - rozvíjať priestorovú pamäť                                          

- rozvíjať koordinačné schopnosť 

  

Športová gymnastika 
Akrobacia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kladina – výška 1 m 

 
                                        

 

 

Šplh 

 
 

 

Trampolínka 

 

 

 

 

 - Viacnásobný kotúľ.  

 - Kotúľ vpred na vyvýšenej 

podložke, na vyvýšenú podložku, z 

vyvýšenej podložky.  

 - Kotúľ vzad s obmenami.  

 - Stoj na hlave.  

 - Prípravné cvičenia a stoj na rukách 

s dopomocou,  preskoky (koza, 

debna, kôň, stôl).  

 - Roznožka, skrčka.  

 - Preskok s oddialeným mostíkom  

 

 

 - Obmeny chôdze, chôdza 

sprevádzaná pohybmi paží, obraty, 

zmeny polôh tela.  

 

 

 - Šplh s prírazom.  

 - Súhrnné cvičenia, húpanie na lane.  

 

 

 - Skoky s obratmi, skrčmo, 

prehnuto.  

 

 

 

-zdokonaľovať sa v kotúľu vpred, vzad 

s dopomocou i bez dopomoci 

-rozvíjať cielené a koordinované pohyby 

-rozvíjať pohybovú koordináciu 

-rozvíjať obratnosť a rovnováhu 

- zdokonaľovať sa v stoji na hlave 

- cvičiť preskoky 

- rozvíjať odvahu 

- posilňovať dolné končatiny 

 - rozvíjať špeciálnu obratnosť a osvojiť si 

akrobatické cviky v uplatňovaní 

estetického pohybového prejavu 

   

Rytmická gymnastika 

a tanec 

 

 - Krok prísunný, cvalový a 

poskočný v ľudovom tanci.  

-uplatňovať rytmizáciu jednoduchých 

pohybov podľa melódie, rytmu 

-upevňovať správne držanie tela pri tanci    

-využívať komunikačné prostriedky 

- uplatňovať estetický pohybový prejav 

a rytmické cítenie vo vzťahu k priestoru 



 - Chôdza, beh, poskoky, skoky a 

obraty na jednoduché hudobné 

rytmy.  

 - Jednoduchý krajový tanec v 2/4 

takte.  

 

a času                                                                                

- rozvíjať schopnosť jednoduchej 

pohybovej improvizácie 

 

 

 

 

  

Atletika 
Beh 

 

 

 

 

 
 

 

 

Skok do diaľky 

 

 

 

Skok do výšky 

 

 

 

 

Hod loptičkou 

 

 

 

Plná lopta 

 

 

 

Prekážkový beh 

 

 

 

Štafetový beh 

 

 

 

 - Vysoký štart.  

 - Beh.  

 - Stupňovanie rovinky.  

 - Beh na 60 m.  

 - Nízky štart z blokov.  

 - Vytrvalostný beh (dievčatá – 400 

m, chlapci – 600 m)  

 

 

- Skok do diaľky skrčmo so závesom 

zo skráteného rozbehu.  

 

 

- Skok technikou „nožničky“.  

- Prípravné techniky pre skok 

technikou obkročmo flop.  

 

 

- Hod z krátkeho rozbehu.  

- Hod loptičkou na výkon.  

 

 

- Pohybové hry a súťaže s hádzaním 

plnej lopty.  

 

 

- Beh cez čiaru a nízke prekážky.  

 

 

- Držanie kolíka, chôdza, beh s 

kolíkom  

 

 

 

-rozvíjať cielené a koordinované pohyby 

-rozvíjať pohybovú koordináciu 

-zlepšiť senzomotorické schopnosti 

-zvládnuť techniku behu, skoku do diaľky,  

skoku do výšky, hodu loptičkou... 

- rozvíjať odvahu 

 - prehlbovať a zdokonaľovať základy 

techniky pohybových zručností                                             

- rozvíjať základné pohybové schopnosti, 

najmä rýchlosť, vytrvalosť, pohybovú silu 

a obratnosť 

Športové hry 
Basketbal a hádzaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbal 

 

 

 
Volejbal 

 

- Prihrávky a chytanie lopty na 

mieste, v pohybe.  

- Dribling na mieste v pohybe.  

- Streľba z krátkej vzdialenosti, 

streľba trestných bodov.  

- Hra s upravenými pravidlami 

minibasketbalu a minihádzanej.  

 

 

- Hra s upravenými pravidlami 

minifutbalu.  

 

 

 

 

 

-ovládať pravidlá hry 

-uplatňovať naučené prvky pri športových 

hrách 

-zvládnuť techniku hry s loptou, prihrávky 

s loptou, vedenie lopty, chytanie lopty                      

- zdokonaľovať sa v základných herných 

zručnostiach s loptou, uplatňovať ich pri 

hre so zjednodušenými pravidlami               

- zdokonaľovať sa v lokomočných 

a špecifických herných zručnostiach                           

- formovať kladné vlastnosti                                           

- rozvíjať pohybové schopnosti, najmä 

rýchlosť, obratnosť a  vytrvalosť 



- Prípravné hry a cvičenia s údermi, 

s odbíjaním, s odbíjaním ľahkej 

lopty, prehadzovaná.  

- Odbíjanie a prihrávka obojruč 

zdola.  

- Odbíjanie a prihrávka obojruč 

zvrchu.  

- Odbíjanie cez sieť.  

 

 

Cvičenia v prírode 

 

 

 

 

 
 

 

Pešia turistika 

 

 

 

Cykloturistika 

 

 

 

 

 

 

 - Orientácia v teréne.  

- Plán obce, terénu.  

- Mapa, turistické značky.  

- Kompas.  

- Orientácia v cestovnom poriadku.  

- Prenášanie raneného, prvá pomoc.  

  

 

- Chôdza podľa plánu.  

- Terénne hry.  

 

 

- Jazda na vozovke, jazda v skupine, 

predchádzanie na bicykli.  

- Jazda z kopca, do kopca.  

- Prechádzanie zúženým miestom.  

 

 

-uplatňovať zásady bezpečnosti pri 

turistike 

-dodržiavať stanovené pravidlá 

-udržať rovnováhu na klzkej ploche 

-prekonávať prekážky v teréne 

-rozvíjať pohybovú koordináciu 

a rovnováhu 

-chrániť životné prostredie a formovať 

kladný vzťah k aktívnej ochrane prírody 

-získať elementárne zručnosti k účinnému 

poskytovaniu prvej pomoci, záchrany 

a pomoci pri cvičení 

 

Odporúčame plavecký výcvik, 

lyžiarsky výcvik, korčuľovanie 

(podľa podmienok a možností 

školy).  

 - zdokonaľovať sa v technike plávania 

 - osvojovať si lyžiarske pohybové 

zručnosti 

 

Proces 

     Učíme žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných telovýchovných pojmov a správne 

na ne reagovať.  

     Vhodným výberom pohybových hier zámerne rozvíjame pohybové schopnosti a 

zdokonaľujeme niektoré pohybové činnosti žiakov. Zaradenie pohybových hier do vyučovacej 

hodiny spájame s osvojovaním vybraných poznatkov.  

 

Štandard kompetencií - kľúčové spôsobilosti 

 

Kognitívne kompetencie  

 skákať, behať, liezť, chytať, hádzať, sánkovať sa, nácvik kotúľa, sánkovať sa, šmýkať 

sa, ... 

 

 



Obsahové kompetencie  

 rozvíjať rovnováhu, lateralitu, koordináciu pohybov, obratnosť a silu 

 upevňovať nadobudnuté schopnosti a zručnosti 

 

Sociálne kompetencie  

 schopnosť spolupracovať na spoločnej činnosti, pracovať vo dvojici a skupine, 

prispôsobovať správanie 

 nadväzovať spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiavať s nimi 

harmonické vzťahy 

 uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 

a aktívnym trávením voľného času 

 

Stratégia vyučovania 

     Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Špeciálne metódy:  

 nadmerné zvýrazňovanie informácii 

 viacnásobné opakovanie 

 IVP 

 Algoritmizácia obsahu vzdelávania 

 Intenzívnej spätnej väzby 

 Zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 

 

 Formy: individuálna forma vzdelávania 

Učebné zdroje 

     Na telesnej a športovej výchove sa využíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a ďalšie 

vhodné pomôcky: lavička, švédska debna, rebriny, trampolína, molitanové podložky, lopty, 

plastové obruče, kolky, farebná lepiaca páska, farebné fólie a rôzne ďalšie telocvičné náradie. 

Sánky, klzák, CD s hudbou, CD prehrávač... 

 

 



Hodnotenie predmetu 

      

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

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


