Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

ŠVP 1.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Jazyk a komunikácia
Anglický jazyk
tretí, štvrtý
týždenne 3 hodiny

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy
Maďarský

ročne:

99 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Žiak rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať.
Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré
vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

Ciele vyučovacieho predmetu

Všeobecné ciele
vzbudiť záujem o cudzie jazyky,
vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie,
rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v materinskom a cudzom jazyku,

podporovať všestranný rozvoj žiakov: kognitívny (trénovať schopnosť žiakov vnímať a pamätať si, systematicky trénovať jazykové činnosti
receptívnym a produktívnym spôsobom), sociálny, emocionálny, osobnostný,
rozvíjať interkultúrnu kompetenciu,
rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie; postupne zaraďovať čítanie s porozumením a písanie,
využívať medzipredmetové vzťahy.
Sociálne ciele
akceptovať seba ako súčasť skupiny,
uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť,
zmysluplne spolupracovať s partnerom,
akceptovať spolupatričnosť k skupine,
vedome predĺžiť fázy sústredenia a práce,
pomáhať iným, povzbudiť ich,
rozpoznať a prijať spoločnú zodpovednosť,
akceptovať rozhodnutie väčšiny,
vedieť sa prispôsobiť a presadiť,
požičať niečo, poprosiť o niečo,
ospravedlniť sa,
rozpoznať a akceptovať chyby,
naučiť sa zniesť prehry,
prevziať zodpovednosť za seba.

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

učebnice a pracovný zošit: Family and Friends (Oxford)

-

technológie, audiovizuálne médiá (CD, rozprávky a videá v cudzom jazyku)
svojpomocne vyrobené didaktické prostriedky
obrázkový materiál.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Predmet: anglický jazyk
Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Ročník: tretí
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Škola

15

Pozdravy
Číslovky
Dni v týždni
Farby
Školské veci

Slovná zásoba na danú tému
Základné výrazy a inštrukcie na vyuč.hodine
Dni
Farby
Číslovky
Školské potreby

Žiak
- sa vie predstaviť a pozdraviť sa
- je schopný určiť farby po anglicky
- rozumie základným inštrukciám
- vie počítať do 10
- vie vymenovať dni
- vie pomenovať predmety, veci v triede

Etická výchova
Občianska výchova

Hračky

6

Hračky
Pieseň
Obľúbené veci

Slovná zásoba: hračky
Moja obľúbená hračka
Zámená: môj, tvoj

Žiak
- je schopný vymenovať hračky a určiť
ich farby
- vie pomenovať obľúbené veci

Matematika Etická
výchova
Environmentálna
výchova

Telo

6

Časti tela
Časti tváre
Výslovnosť hlások.

Moje telo
Časti tváre a tela
Výslovnosť hlások Abecedy

Žiak
- je schopný vymenovať základné čast tela
- tvorí krátke vety o obrázkoch
- spieva jednoduché anglické piesne
- vie výslovnosť hlások abecedy od A po L

Environmentálna výchova
Hudobná výchova

Zamestnania

6

Povolania
Pieseň
Výslovnosť hlások

Slovná zásoba: povolania
Stiahnuté tvary : He´s, She´s

Žiak
- je schopný vymenovať niekoľko povolaní
- tvorí jednoduché vety (She´s a doctor, He´s a
fireman) na základe obrázkov

Environmentálna výchova
Prírodoveda
Biológia

Časová
dotácia

Tematický
celok

Téma

V parku

6

Na ihrisku
Prepozície
V parku
Hlásky Q-U

Rodina

6

Členovia rodiny
Privlastňovací pád
Hlásky V-Z

Šaty

6

Domov a
bývanie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Slovná zásoba: Hráme sa na ihrisku Žiak
- pomenuje základné predmety na detskom
Predložky miesta.
ihrisku
Pieseň: V parku
- je schopný vyjadriť, kde sa lopta nachádza
pomocou predložiek miesta
- rozumie krátkemu príbehu a vie opísať
obrázok
Slovná zásoba: rodina
Žiak
Privlastňovací pád
- pomenuje členov rodiny
Moja rodina v parku
- rozumie krátkemu príbehu a vie opísať
obrázok jednoduchými vetami .
- tvorí privlastňovací pád pomocou
koncovky ´s.

Ochrana človeka a zdravia
Environmentálna výchova Etická
výchova

Oblečenie
Privlastňovacie zámená
Abeceda
Opis oblečenia

Základ šatníka
Privlastňovacie zámená: her, his
Výslovnosť hlások Abecedy
Krátky dialóg

Žiak
- vie opísať oblečenie , určiť komu to patrí,
akej farby je.
- vie hláskovať Anglickú Abecedu

Multikultúrna výchova

6

Izby
Otázky: Kde je?
Dom
Byt

Slovná zásoba: izby
Sloveso to be. Jednoduché otázky a
krátke odpovede.
Opis izieb.

Žiak
- pomenuje typy bývania
- vie pomenovať izby
- vie tvoriť jednoduché vety o dome.

Multikultúrna výchova

Jedlo

6

Desiata
Môj obedový box
Ovocie a zelenina

Slovná zásoba: jedlo, pitie
Sloveso : mať. Zápor.
Krátke dialógy.
Neurčitý člen.

Priatelia

6

Moji priatelia
Opis priateľa
Krátke dialógy

Opis osoby.
Sloveso : mať, tvorenie otázky a
záporu.
Geometrické tvary - opis
Charakteristika

Multikultúrna výchova
Žiak
- pozná základné druhy jedál, ovocia a
zeleniny
- vie opísať, akú desiatu má v škole
- pozná pravidlo a vie používať neurčitý člen
: a, an
Multikultúrna výchova
Žiak
Osobnostný a sociálny rozvoj
- vie opísať vzhľad osoby
- vie charakterizovať jednoduchými vetami
geometrické tvary
- porozumie krátkemu príbehu

Hudobná výchova Etická výchova
Environmentálna výchova

Zoologická
záhrada

6

Zvieratá
Prídavné mená
Jednoduchý prítomný čas

Slovná zásoba: zvieratá
Slovná zásoba: prídavné mená
Vyjadrenie názoru

Žiak
Prírodopis
- vie vymenovať a charakterizovať niekoľko Multikultúrna výchova
zvierat žijúcich v ZOO
- vyjadruje svoj názor : mám rád/ nemám rád

Jedlo a nápoje

6

Jedlo
Nápoje
Jednoduchý prítomný čas
- otázky

Slovná zásoba: jedlo a nápoje
Vyjadrenie názoru
Krátke dialógy

Žiak
Finančná gramotnosť
- vie vymenovať niekoľko druhov jedál a
nápojov
- tvorí otázky a krátke odpovede so slovesom
"like"
- porozumie krátkemu dialógu v kaviarni.

Moja izba

6

Nábytok
Množné číslo
Predložky
Číslovky 11-20

Nábytok v detskej izbe
Používanie predložiek
Číslovky od 11-20
Opis izby

Žiak
- vie opísať destskú izbu, spálňu
- používa predložky miesta, utvára slovné
spojenia s predložkami ( na stole)
- pozná číslovky do 20

Multikultúrna výchova

Slovesá

6

Aktivity vo voľnom čase
Schopnosť
Schopnosti zvierat

Vyjadriť schopnosť
Modálne sloveso can
Otázky a krátke odpovede
Skrátené tvary

Prírodopis
Multikultúrna výchova

Na pláži

6

Pláž
Rozkazovací spôsob
Naša pláž

Leto
Rozkazovací spôsob pomocou let´s
Charakteristika pláže
Slovesá

Žiak
- vie používať modálne sloveso can na
vyjadrenie schopností
- vymenuje, ktoré aktivity vie robiť a ktoré
nie
- porozumie textu o schopnostiach zvierat
Žiak
- vie používať slovesá na opis aktivít na pláži
- vie dať návrh, používať rozkazovací spôsob
- porozumie krátkemu textu o pláži
- napíše krátky text o pláži

Multikultúrna výchova
Ochrana človeka a zdravia

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Ročník: štvrtý
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Predmet: Anglický jazyk
Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

15

Predstaviť sa a
predstaviť rodinu

Pocity

6

Stravovanie

6

Ako sa cítiš?
Schopnosti
Voľný čas
Jedlá
Číslovky 10100
V reštaurácii

Rodina a
spoločnosť

Obsahový štandard

Pozdravy, jednoduché pokyny, oslovenie,
predstavenie sa, opýtanie sa na meno
Členovia rodiny, vyjadrenie vzťahu k
Naša škola, naše nové rodinným príslušníkom
veci
Dni v týždni
Farby
Číslovky 1-20
Ukazovacie zámená, jednotné a množné
číslo
Zariadenie triedy
Abeceda

Slová vyjadrujúce
pocity a emócie
Tvorenie otázky,
záporu použitie "byť"
Modálne sloveso can
Voľný čas a záľuby
Predložky miesta
Mať- have got

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Multikultúrna výchova
Žiak sa vie pozdraviť, predstaviť, vie
predstaviť rodinného príbuzného, priateľa Osobnostný a sociálny
rozvoj
alebo známeho človeka.
- vie opísať osoby, vzhľad
- pozná dni v týždni, základné farby a
číslovky do 20.
- vie pomenovať obľúbené hračky
- vie opísať triedu
- vie rozprávať o svojej triede a škole
- vie pomenovať školské pomôcky
- vie vyslovovať hlásky abecedy

Žiak vie odpovedať na otázky ako sa ľudia Finančná
cítia.
gramotnosť
- vie tvoriť vety, ktoré opisujú pocity a Multikultúrna výchova
emócie ľudí
- vie používať stiahnuté tvary
slovesa " byť"
- pýtať s a odpovedať na otázky
o tom, čo ľudia vedia a nevedia
robiť
opísať
izbu
pomocou
predložiek miesta
- používať neurčitý člen
- určovať druhy jedál a potravín
- vie tvoriť krátky dialóg v
reštaurácii

Tematický celok

Časová
dodotdotácia
10

Vzdelávanie,
škola

Narodeniny

6

Koľko je
hodín?

6

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Rozvrh hodín
Zámená
Triedy
Voľný čas
Jednoduchý prítomný
čas

Vyučovacie
predmety
Privlastňovacie
prídavné mená
: our/their
Opis triedy
Aktivity po
vyučovaní
Záľuby a
voľný čas

Žiak vie pomenovať vyučovacie
predmety. Vie charakterizovať
svoju triedu. Vie používať
privlastňovacie príd. mená.
- vie tvoriť kladné a záporné vety o
popoludňajších aktivitách
- vie povedať čo robíme počas dní v
týždni
- vie písať o svojich popoludňajších
aktivitách

Narodeniny
Mám rád/ Nemám
rád
Darčeky

Predstaviť svoje záľuby
Povedať, čo mám rada/rád
Gramatické pravidlo: he/she + sloveso
Pohľadnica

Žiak vie hovoriť o svojich
záľubách, čo máme a nemáme radi
- vie hovoriť o veciach ktoré máme
na narodenivej oslave
- vie napísať krátku pohľadnicu

Vyjadrenie času
Režim dňa
Opytovacie zámená

Denný režim
Jednoduchý prítomný čas : kladné vety
Každodenné aktivity
Určovať čas

-vie hovoriť o veciach, ktoré
robíme vo voľnom čase
- odpovedať na otázky s
opytovacími zámenami
- vie povedať, čo robia ľudia v
určitý čas počas dňa
- porozumie krátkemu príbehu
- vie napísať krátky text o svojom
dni

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a
sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj

Tematický celok
Kde pracuješ?

Časová
dotácia
6

Téma
Zamestnanie
Miesta v meste
Práca v zoologickej
záhrade

Obsahový štandard

Výkonový
štandard

Určiť rôzne
miesta, kde
ľudia pracujú.
Jednoduchý
prítomný čas :
otázky a zápor
Postavenie slove
vo vete, slovesá,
prídavné mená

Žiak vie
- opísať povolania podľa
obrázku
- povedať kde ľudia pracujú
- opísať počasie
- označiť o aké počasie ide
podľa prečítaného textu
- vie zachytiť rozdiely na
základe posluchu

- hovoriť o tom, čo majú
ľudia oblečené
- vie povedať, čo si
oblečieme na svadbu, čo
robíme na svadbe
- vie písať krátku pozvánku
na nejakú udalosť
- určovať a písať ing na konci
slovies v prítomnom
priebehovom čase

Počasie

6

Aké je dnes počasie?
Aktivity

Oblečenie
Svadba

6

Obliekanie a móda
Svadba

Slovná zásoba: svadobná hostina
Priebehový prítomný čas
Priebehový prítomný čas - otázky, kladné a
záporné odpovede

Na farme

6

Prídavné mená
Pravidlá na farme
Charakteristika

Stupňovanie prídavných mien
Pravidlá
Porovnávanie pomocou prídavných mien

- vie porovnávaťveľkosť
zvierat žijúcich na farme
- vie písať jednoduché vety v
komparatíve
-hovoriť kladné a záporné
inštrukcie
- napísať o návšteve farmy

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Prírodopis
Multikultúrna výchova

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Prírodopis
Environmentálna
výchova

Hodnoty

Odovzdanie
cien

9

17

Vlastnosti
Prídavné mená - opis ľudí
Minulý čas
Opis miestnosti

Jednotné a množné číslo
Radové číslovky
Odovzdanie cien v škole
Použitie some, any
(dajaký, ktorýkoľvek,
nijaký)
Rozprávka

Jednoduchý minulý čas
Školské predstavenie
Spojky : and, or
Slovná zásoba na opis miestnosti

Množné číslo
Nepravidelné množné číslo
Radové číslovky
Some, any

Žiak
- vie rozprávať o obrázku
- dokáže porozumieť
krátkemu príbehu
- hovoriť o ľuďoch v
minulom čase
-používať prídavné mená,
ktoré opisujú ľudí
- určovať a písať and a or v
kladných a záporných vetách
Žiak
- vie používať tvary
jednotného a množného čísla
v slovách: man, woman, child
- porozumie krátkemu
príbehu
- používať some a any v
kladných a záporných vetách
-určovať radové číslovky
- používať radové číslovky v
kontexte pesničky
- zoradiť udalosti v
chronologickom slede

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Prírodopis
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
spoločnosť

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

Maďarský

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Umenie a kultúra
Hudobná výchova
prvý, druhý, tretí, štvrtý
týždenne 1 hodina

ŠVP 1.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie

ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Poslaním hudobnej výchovy ako výchovno-vzdelávacieho predmetu na ZŠ je vytvárať plnohodnotnú protiváhu k prevažne vzdelávacím, náukovo
orientovaným predmetom vyučovania. Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou
partnerského dialógu učiteľa so žiakmi - bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadenie vedomostí.
Formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole i v rodine, prehlbuje ich pozitívny vzťah k prírode, ku všetkým prejavom života, napomáha ich
socializácii v kontexte regiónu i celej spoločnosti. Posilňuje ich vrodené prirodzené predpoklady a sklony k hravosti, spontánnosti, ich schopnosť údivu a
očarenia, celostnosť ich vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Vedie ich k uvedomeniu a rozlišovaniu mravných i estetických hodnôt, k otvorenosti a
tvorivosti.
Hudba je pre žiakov v 1. ročníku predovšetkým hrou, predmetom detského experimentovania, príležitosťou na uplatnenie poznávacieho a
objaviteľského inštinktu, bránou do zákonitostí života.

Ciele vyučovacieho predmetu
Prebúdzať záujem žiakov o svet zvukov a hudby v súvislosti s ich vývojovými predpokladmi na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
(senzomotorická, napodobujúca, námetová, funkčná, fantastická ap.). Na tomto základe utvárať ich prvé predpoklady pre primerané vnímanie zvukovosti
hudobných štruktúr, pre vlastný spev, inštrumentálnu hru a ostatné prejavy na báze hudby (pohyb, tanec, dramatické gesto, slovesný a výtvarný prejav ap.).
Rozospievať deti, uvoľňovať detskú motoriku, rozvíjať hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre zvuk, tóny a ich kvality a vzťahy medzi nimi.
Pestovať zmysel pre časopriestor hudby (rytmus, metrum, tempo), dynamiku a artikuláciu.
Zjednocovať a kultivovať kolektívny spev triedy i ostatné s hudbou spojené prejavy žiakov.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
- Učebnica hudobnej výchovy pre 1.,2.,3. roč. ZŠ s vjm.
- hudobné CD pre 1.,2.,3. ročník ZŠ s vyuč. jaz. maď.
- Orffov inštrumentár hudobných nástrojov.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Predmet: Hudobná výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

Ročník: prvý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Téma

Obsahový štandard
Prebúdzať u žiakov záujem o poznávanie
a interpretovanie riekaniek, piesní s rôznou
tematikou (detské, ľudové, o zvieratách, o
škole)

Dopravná
výchova,
Maďarský jazyk,
Výtvarná výchova,
Prírodoveda

- používa hru na telo
-hrá jednoduché rytmy na detských hudobných
nástrojoch
- rozoznáva a napodobňuje charakteristické
zvuky a javy z prírody, okolitého prostredia
a sveta rozprávok

Mediálna výchova,
Mutikultúrna
výchova,

Pozorne počúvať a vnímať vokálne
a inštrumentálne skladby.
Vedieť vyjadriť zážitok slovom, pohybom,
výtvarne.
Vedieť sluchom rozoznať hudobné nástroje:
husle,klavír, bubienok, xylofón.
Vedieť pohybom vyjadriť rytmus a charakter
piesne, hudobné. skladby. Vytvárať jednoduché
sprievody hrou na tele.
Naučiť sa jednoduchý ľudový tanec.

- je aktívnym a vnímavým poslucháčom
- nie je manipulovateľný náhodnou a
agresívnou
ponukou subkultúry

Mediálna výchova,
Multikultúrna výchova
Výtvarná výchova,
Informatická výchova,
Vlastenecká výchova

-reaguje na hudbu a vie pohybom vyjadriť
rytmus (krok, chôdza, dopredu, dozadu,...)
- aktívne používa hru na telo
- pohybom vie vyjadriť stúpanie-klesanie
melódie, silno – slabo, vysoko – nízko, pomaly
– rýchlo

Pripraviť si jednoduché hudobno – dramatické
vystúpenie.

Bude vedieť zdramatizovať s využitím
jednoduchých hudobných nástrojov, hry na
ozvenu, hry na telo, jednoduchý príbeh

Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Multikultúrna
výchova, Telesná
výchova, Informatická
výchova, Protidrogová
výchova
Osobnostný a sociálny

20

Detské popevky,
riekanky, vyčítanky,
piesne o prírode,
o zvieratkách, so
žartovnými príbehmi, o
živote v rodine i v
škole,
hudobné rozprávky,

Inštrumentál
ne činnosti

3

Vedieť hrať na jednoduchých hudobných
Krátke inštrumentálne
nástrojoch. Rozoznávať rytmus, dynamiku,
skladby (najmä tance,
pochody, uspávanky), ale tempo.
aj úryvky z iných
skladieb, ľudové a umelé
detské hudobnopohybové (tanečné) hry
realizované v súlade
s hudbou.

3

Hudobné nástroje

Hudobno–
pohybové činnosti

3

Pohyb a hudba

Hudobnodramatické
činnosti

4

Dramatizácia

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiak
-funkčne drží telo
-pri speve správne dýcha
-zreteľne artikuluje
-kultivovane spieva v rozsahu c1-a
-vie vytvoriť melodickú otázku a odpoveď
- melodizuje text, mená, riekanky s oporou
grafického názoru a pohybu

Vokálne činnosti

Percepčné činnosti

Výkonový štandard

Maďarský jazyk,
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu

rozvoj,Mediálna výchova,
Telesná výchova, Maďarský
jazyk, Ľudské práva

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Predmet: Hudobná výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

Ročník: druhý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Vokálne činnosti

20

Detské popevky,
riekanky,
vyčítanky, piesne o
prírode,
o zvieratkách, so
žartovnými príbehmi,
o živote v rodine i v
škole,
hudobné rozprávky,

Prebúdzať u žiakov záujem o poznávanie
a interpretovanie riekaniek, piesní s rôznou
tematikou (detské, ľudové, o zvieratách, o
škole.

Žiak
-funkčne drží telo
-pri speve správne dýcha
-zreteľne artikuluje
-kultivovane spieva v rozsahu c1- a
-vie vytvoriť melodickú otázku a odpoveď
- melodizuje text, mená, riekanky s oporou
grafického názoru a pohybu

Dopravná
výchova,
Maďarský jazyk
,Výtvarná výchova
Prírodoveda,
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Inštrumentá
lne činnosti

3

Vedieť hrať na jednoduchých hudobných
nástrojoch. Rozoznávať rytmus, dynamiku,
tempo.

- používa hru na telo
-hrá jednoduché rytmy na detských hudobných
nástrojoch
- rozoznáva a napodobňuje charakteristické
zvuky a javy z prírody, okolitého prostredia
a sveta rozprávok

Mediálna výchova,
Mutikultúrna
výchova, Maďarský
jazyk, Vlastenecká
výchova

Percepčné činnosti

3

Krátke inštrumentálne
skladby (najmä tance,
pochody, uspávanky),
ale aj úryvky z iných
skladieb, ľudové a umelé
detské hudobnopohybové (tanečné) hry
realizované v súlade
s hudbou.
Hudobné nástroje

Pozorne počúvať a vnímať vokálne
a inštrumentálne skladby.
Vedieť vyjadriť zážitok slovom, pohybom,
výtvarne.
Vedieť sluchom rozoznať hudobné nástroje:
husle, klavír, bubienok, xylofón.

- je aktívnym a vnímavým poslucháčom
- nie je manipulovateľný náhodnou a
agresívnou ponukou subkultúry

Mediálna výchova,
Multikultúrna
výchova, Výtvarná
výchova ,Informatická
výchova,
Informatívna výchova

Hudobno–
pohybové činnosti

3

Pohyb a hudba

Vedieť pohybom vyjadriť rytmus a charakter
piesne, hudobné. skladby. Vytvárať jednoduché
sprievody hrou na tele.
Naučiť sa jednoduchý ľudový tanec.

-reaguje na hudbu a vie pohybom vyjadriť
rytmus (krok, chôdza, dopredu, dozadu,...)
- aktívne používa hru na telo
- pohybom vie vyjadriť stúpanie - klesanie
melódie, silno – slabo, vysoko – nízko, pomaly
– rýchlo

Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Multikultúrna
výchova, Telesná
výchova Informatická
výchova,
Ĺudské práva

Hudobnodramatické
činnosti

4

Dramatizácia

Pripraviť si jednoduché hudobno – dramatické
vystúpenie.

Bude vedieť zdramatizovať s využitím
jednoduchých hudobných nástrojov, hry na
ozvenu, hry na telo, jednoduchý príbeh

Osobnostný a sociálny
rozvoj,Mediálna výchova,
Telesná výchova, Maďarský
jazyk, Protidrogová výchova,
Čitatelská gramotnosť

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Predmet: Hudobná výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

Ročník: tretí
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Vokálne činnosti

20

Maďarské ľudové piesne
(najmä detské, tanečné),
piesne susedných
národov, detské tanečné
piesne súčasných autorov
v rozsahu c¹ – d². Krátke
hlasové, intonačnorytmické a sluchové
cvičenia, hudobné hry
(hra na ozvenu, otázka –
odpoveď, reťazová hra,
rytmické a melodické
doplňovačky)

Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne
nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások a
koncoviek. Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon
a jednoduchý ostinátny dvojhlas. Poznať a
správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich sa
v piesňach, realizovať rytmické tvorenie.
Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku
piesní, vyvodiť charakteristické výrazové
prostriedky. Intonácia v priestore 1. – 8. (bez 7.
stupňa) a dolného 5. stupňa podľa fonogestiky a
písmenkových nôt, elementárne tvorenie v
tomto priestore.

Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
minimálne 15 piesní, ktoré sú základom
ovládania hudobného materinského jazyka.
Intonovať podľa ruky diatonické durové
postupy.

Dopravná
výchova,
Maďarský jazyk,
Výtvarná výchova,
Prírodoveda,
ENV, OČP

Inštrumentá
lne činnosti

3

Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry
a cvičenia.

Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich
vzťahy v takte. Vedieť tvoriť ostinátne
sprievody zodpovedajúce charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa v technike hry na detských
hudobných nástrojoch.

Vedieť zahrať jednoduché sprievody k
piesňam, správne zvoleným detským
hudobným nástrojom zdôrazniť dôležité
hudobné myšlienky v počúvanej skladbe.

Mediálna výchova,
Mutikultúrna
výchova, Maďarský
jazyk,
Vlastenecká výchova

Percepčné činnosti

3

Inštruktívne skladby
skladateľov 20. a 21.
storočia.

Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a
odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej
skladbe. Dokázať verbalizovať, výtvarne
vyjadriť hudobné zážitky.

Podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných
skladieb, dokázať vystihnúť ich náladu a
odhaliť dominujúce výrazové prostriedky.

Mediálna výchova,
Multikultúrna
výchova, Výtvarná
výchova ,Informatická
výchova

Hudobno–
pohybové činnosti

3

Jednoduché tance

Vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku,
mazúrku, základný polkový krok, zostaviť z
krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu
piesne a kultivované telesné pohyby. Dokázať
vyjadriť obsah piesní a skladieb pohybom.
Elementárna pohybová improvizácia na hudbu.
Taktovať 2- a 3-dobý takt.

Vedieť zatancovať jednoduchý čardáš,
mazúrku.
Pohybom správne reagovať na hudbu.

Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Multikultúrna
výchova, Telesná
výchova, Informatická
výchova ,Protidrogová
výchova, Ľudské
práva, Čitateľská
gramotnosť

Hudobnodramatické
činnosti

4

Hudobno-dramatické
etudy, hry, jeden
hudobno-dramatický
celok.

Prežívaním modelových situácií pociťovať
spojenie hudobno-dramatického prejavu s
reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať
názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
Vedieť transformovať v hudobných
činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri
realizácii improvizácie v hudobnodramatických etudách a celkoch.

Realizovať minimálne 1 hudobnodramatickú
etudu (celok).

Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Telesná výchova,
Maďarský jazyk,
Vlastenecká výchova

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Hudobná výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne, spolu 38 vyučovacích hodín
Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Vokálne činnosti

21

Maďarské ľudové piesne
a ich dnešná podoba
v rozsahu h – d2. Krátke
hlasové, intonačno rytmické a sluchové
cvičenia, rytmické
a melodické doplňovačky.

Ovládať základné hlasové zručnosti: správne
držanie tela, spevácke dýchanie, otváranie úst,
mäkké nasadenie tónu, artikulácia, spev
hlavovým tónom. Piesne spievať intonačno rytmicky správne a precítene. Podľa fonogestiky
a písmenkových nôt intonovať v durovej
diatonike + molový 5-akord, tvoriť v tomto
tónovom priestore. Rozlišovať durové a molové
tóniny (trojzvuky, stupnice, piesne). Vedieť
zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý
dvojhlas. Poznať a vedieť správne zaspievať
piesne aspoň z 3 oblastí Slovenska. Poznať
a správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich
sa v notových zápisoch. Bezpečne ovládať
čítanie z nôt od h po d2.

Žiak dokáže správne zaspievať 15 piesní,
intonuje v durovej diatonike. Ovláda základné
hlasové zručnosti: správne držanie tela,
spevácke dýchanie, otváranie úst, mäkké
nasadenie tónu, artikulácia, spev hlavovým
tónom. Spieva intonačno - rytmicky správne
a precítene. Podľa fonogestiky a písmenkových
nôt intonuje v durovej diatonike + molový 5akord, tvorí v tomto tónovom priestore.
Rozlišuje durové a molové tóniny (trojzvuky,
stupnice, piesne). Vie zaspievať dvojhlasný
kánon a jednoduchý dvojhlas. Pozná a vie
správne zaspievať piesne aspoň z 3 oblastí
Slovenska. Pozná a správne realizuje hodnoty
nôt vyskytujúcich sa v notových zápisoch.
Bezpečne ovláda čítanie z nôt od h po d2.

Dopravná výchova
Maďarský jazyk
Výtvarná výchova
Prírodoveda
ENV

Inštrumentálne
činnosti

4

Sprievody k piesniam,
jednoduché rytmické hry
a jedno- a viachlasné
rytmické cvičenia..

Vedieť tvoriť ostinátne sprievody
zodpovedajúce charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa v technike hry na detských
hudobných nástrojoch. Tvorba vlastných
hudobných nástrojov a ich tvorivé využívanie.

Žiak vie zahrať jednoduché sprievody k
piesňam správne zvoleným detským
hudobným nástrojom, vie zdôrazniť dôležité
hudobné myšlienky v počúvanej skladbe.

Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova Maďarský
jazyk
VLV

Percepčné činnosti

4

Umelecké spracovanie
ľudových piesní od 19.
storočia podnes.

Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť
(variácie) a odlišnosť hudobných myšlienok
v hudobnej skladbe. Expresívnu reakciu na
hudbu umocňovať pohybom, vizualizáciou
a verbalizáciou. Podľa sluchu rozoznať
sláčikové, dychové nástroje, fujaru, gajdy.
Vedieť sa orientovať v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.

Žiak podľa sluchu rozpozná minimálne 6
hudobných skladieb, dokáže vystihnúť zámer
skladateľa a odhaliť výrazové prostriedky,
ktorými ich realizoval. Vie podľa sluchu
rozoznať sláčikové, dychové nástroje, fujaru,
gajdy. Vie sa orientovať v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.

MDV
Multikultúrna výchova
Výtvarná výchova
Informatická výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Hudobno – pohybové
činnosti

4

Hudobno-dramatické
činnosti

5

Téma

Obsahový štandard

Jednoduché ľudové tance, Vedieť zatancovať valašský krok, čardáš, mazúrku,
hudobno - pohybové
valčík, polku, zostaviť z krokov jednoduchý tanec,
tanečné hry.
rešpektujúc formu piesne vyjadriť obsah piesní a
skladieb pohybom.Elementárna pohybová
improvizácia na hudbu. Taktovať 2- a 3- dobý
takt.
Hudobno-dramatické
Prežívaním modelových situácií pociťovať
etudy, hry, jeden
spojenie hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať
hudobno-dramatický
názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
celok.
Vedieť transformovať v hudobných činnostiach
získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobno-dramatických etudách
a celkoch.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiak vie zatancovať jednoduchý čardáš, pomalý
valčík. Dokáže pohybom správne reagovať na
hudbu. Dokáže vyjadriť obsah piesní a skladieb
pohybom. Dokáže taktovať 2- a 3- dobý takt.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Telesná výchova

Žiak prežívaním modelových situácií pociťuje
spojenie hudobno - dramatického prejavu
s reálnymi životnými situáciami. Rešpektuje
názory iných a stojí si za svojimi riešeniami.
Vie transformovať v hudobných činnostiach
získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobno-dramatických etudách
a celkoch.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Telesná výchova
Maďarský jazyk
MDV

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

ŠVP 1.stupňa ZŠ s VJM Zlatých Klasoch, ISCED 1 – primárne vzdelávanie

ŠkVP Zlaté Klasy s VJM

maďarský - magyar
Matematika a práca s informáciami
Informatická výchova – Informatikai nevelés
druhý, tretí, štvrtý
týždenne 1 hodina
ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,
zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu
vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku
informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením
predmetu Informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských
programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život v
informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vyučovania Informatickej výchovy je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi. Naplnenie hlavných cieľov sa
opiera o kľúčové kompetencie žiakov:
■ Naučiť sa využívať efektívne počítač pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov
a riešení problémov reálneho života.
■ Osvojiť si schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovať informácie v textovej aj grafickej podobe.
■ Naučiť sa samostatnému, systematizovanému a logickému mysleniu.
■ Rozvíjať tvorivosť.
■ Osvojiť si schopnosť komunikácie prostredníctvom mailovej pošty.
■ Prostredníctvom práce s myšou, tabletom, klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku žiakov,
ich koordináciu a priestorovú orientáciu.
■ Naučiť sa, že počítač nie je len zdrojom zábavy, ale prostriedkom, pomocou ktorého dokážu realizovať svoje nápady, predstavy, tvorivé plány, dokážu
získavať informácie a komunikovať s ľuďmi na celom svete.
■ Naučiť sa vyjadrovať svoje názory a obhajovať ich medzi spolužiakmi.
■ Vytvoriť priestor pre zmysluplnú orientáciu na tvorivé aktivity s IKT ako alternatívu k ohrozeniam, s ktorými sa stretávajú.
■ Rozvíjať estetické cítenie (formálna stránka výstupov).
■ Naučiť sa pracovať samostatne (individuálne riešenia úloh, samoštúdium).
■ Naučiť sa spolupracovať na projektoch, rozvíjať organizačné, komunikačné a kooperatívne schopnosti.
Rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci. Informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
- Učebnica: Informatika az alapiskola 2. osztálya számára /Blaho, Salanci, Chalachánová, Gabajová/ 2010
- odborná učebňa výpočtovej techniky
- multimediálne CD
- učebnica Informatická výchova

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Predmet: Informatická výchova
Tematický
celok

Časová
dotácia
1.

2.
IX.
3.

Princípy
fungovania IKT

4.

1.

2.
X.
3.

4.
Informácie
okolo nás

1.

XI.
2.

3.

Téma
Úvodná hodina
Bevezető óra
Bezpečnostné predpisy na hodinách
informatiky
Biztonsági előírások az informatika
órán
Informácie okolo nás
Körülöttünk lévő információ
Oboznámenie s počítačom
Ismerkedés a számítógéppel
Oboznámenie sa s periférnymi
zariadeniami
Megismerkedés a számítógép
alkatrészeivel
Ovládanie klávesnice a myši
Az egér és a billentyűzet használata
Oboznámenie sa s prostredím
grafického editora
Megismerkedés a grafikus
kezelőfelülettel
Nakreslíme prvú obrázku
Az első rajz
Práca v grafickom editore – obdľžnik,
trojuholník, kruh
Munka a grafikus programban –
négyzet, háromszög, kör
Práca v grafickom editore –
vymaľovanie
Munka a grafikus programban kifestés
Práca v grafickom editore – kreslenie
dopravných značiek

Ročník: 2
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Obsahový štandard
Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie
klávesnice, myši, tlačiarne, skenera.

Oboznámenie s prostredím jednoduchého
grafického editora – kreslenie obrázka voľnou
rukou, s použitím nástrojov, efektívne
využívanie nástrojov grafického editora pri
kreslení obrázkov (kreslenie pomocou
geometrických tvarov, priamok, výberu,
kopírovania, presúvania).

Vytváranie jednoduchých animácií. Práca s
textovým editorom, jednoduché formátovanie
textu, vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie,
mazanie, presúvanie.

Výkonový štandard
Žiak je schopný:









Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu,
vytváranie priečinkov.
Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a
vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj
zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej
podobe, využívanie e-mailovej pošty, bezpečné
správanie na internete, základy slušného
správania na internete.

Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu,
ovládanie jednoduchých hier.

Prierezové témy



Ochrana života
vymenovať z
a zdravia
akých základných
častí sa skladá
Prevencia
počítač,
sociálnosamostatne
patologických
zapnúť a vypnúť
javov a prosociálna
počítač,
výchova
pracovať s myšou,
klávesnicou,
správnym
spôsobom uchopiť
a spustiť CD,
DVD,
minimalizovať a
Osobnostný
maximalizovať
a sociálny rozvoj
pracovné okno,
zatvoriť ho,
pracovať s
jednoduchými
hrami
ovládateľnými
myšou a
klávesnicou,
Prevencia sociálnochápať rozdiel
patologických javov
medzi ťahaním a
a prosociálna
klikaním myšou,
výchova
rozdiel medzi
dvojklikom a
Osobnostný
jedným kliknutím, a sociálny rozvoj
stláčaním pravého
a ľavého tlačidla,

4.

1.

XII.

Informácie
okolo nás

2.

3.

Munka a grafikus programban –
útjelző táblák rajzolása
Práca v grafickom editore – kreslenie
do tmavého pozadia
Munka a grafikus programban –
rajzolás sötét háttérre
Práca v grafickom editore –
nakreslíme svôj dom
Munka a grafikus programban –
lerajzoljuk a házunkat
Práca v grafickom editore –
nakreslíme auto, zvieretá
Munka a grafikus programban – autót,
állatokat rajzolunk
Práca v grafickom editore –
opakovanie učiva
Munka a grafikus programban ismétlés

1.

Opakovanie – ovládanie klávesnice
Ismétlés – a billentyűzet használata

2.

Práca v textovom editore – základy
Munka a szövegszerkesztő
programban - alapok

I.
Informačná
spoločnosť

3.

Práca v textovom editore – zmeníme
veľkosť písma a typ písma
Munka a szövegszerkesztőben –
betűméret, betűtípus


Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie
klávesnice, myši, tlačiarne, skenera.

Oboznámenie s prostredím jednoduchého
grafického editora – kreslenie obrázka voľnou
rukou, s použitím nástrojov, efektívne
využívanie nástrojov grafického editora pri
kreslení obrázkov (kreslenie pomocou
geometrických tvarov, priamok, výberu,
kopírovania, presúvania).

Vytváranie jednoduchých animácií. Práca s
textovým editorom, jednoduché formátovanie
textu, vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie,
mazanie, presúvanie.









Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu,
vytváranie priečinkov.
Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a
vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj
zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej
podobe, využívanie e-mailovej pošty, bezpečné
správanie na internete, základy slušného
správania na internete.




ovládať
samostatne
výučbový SW,
sa orientovať v
prostredí
jednoduchého
grafického editora
minimalizovať a
maximalizovať
pracovné okno,
zatvoriť ho,
pracovať s
jednoduchými
hrami
ovládateľnými
myšou a
klávesnicou,
chápať rozdiel
medzi ťahaním a
klikaním myšou,
rozdiel medzi
dvojklikom a
jedným kliknutím,
stláčaním pravého
a ľavého tlačidla,
ovládať
samostatne
výučbový SW,
sa orientovať v
prostredí
jednoduchého
grafického editora

Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu,
ovládanie jednoduchých hier.

II.

1.

Práca v textovom editore – odseky
Munka a szövegszerkesztő
programban - bekezdések

Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie
klávesnice, myši, tlačiarne, skenera.



samostatne
pracovať s

2.

3.

1.

2.
III.
3.

Informačná
spoločnosť

4.

1.
2.
IV.

3.

4.

1.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT

2.
V.
3.

Práca v textovom editore – prvý list
kamarátovi
Munka a szövegszerkesztő
programban – első levél a barátomnak
Práca v textovom editore – jedálny
lístok
Munka a szövegszerkesztő
programban – étlap készítése
Práca v textovom editore – obrázky v
texte
Munka a szövegszerkesztő
programban – képek a szövegben
Opakovanie učiva – textový editor
Ismétlés – a szövegszerkesztő program
Pojem softvér, hardvér
Szoftver, hardver kifejezések
Základy operačných systémov –
operačný systém Windows
Operációs rendszerek alapjai – a
Windows
Spustenie programov
Programok indítása
Práca s priečinkami
Munka a könyvtárakkal
Práca s priečinkami
Munka a könyvtárakkal
Opakovanie učiva – práca
s priečinkami, operačný systém
Windows
Ismétlés – munka a könyvtárakkal, a
Windows
Oboznámenie sa s internetom
Ismerkedés az internettel
Bezpečnosť na internete
Biztonságos munka az interneten
Využívanie internetu ako zdroj zábavy
a poznatkov
Az internet, mint az ismeretek és
szórakozás forrása

Oboznámenie s prostredím jednoduchého
grafického editora – kreslenie obrázka voľnou
rukou, s použitím nástrojov, efektívne
využívanie nástrojov grafického editora pri
kreslení obrázkov (kreslenie pomocou
geometrických tvarov, priamok, výberu,
kopírovania, presúvania).




Vytváranie jednoduchých animácií. Práca s
textovým editorom, jednoduché formátovanie
textu, vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie,
mazanie, presúvanie.



Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu,
vytváranie priečinkov.

Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a
vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj
zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej
podobe, využívanie e-mailovej pošty, bezpečné
správanie na internete, základy slušného
správania na internete.





Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu,
ovládanie jednoduchých hier.





jednotlivými
nástrojmi v
grafickom editore,
samostatne, ale i
podľa návodu,
nakresliť obrázok,
vytvoriť návod a
využiť jednotlivé
nástroje,
samostatne s
obrázkom
pracovať a
používať
operácie
nakresliť
efektívne obrázok
pomocou
geometrických
tvarov,
obrázok uložiť a
otvoriť,
vložiť obrázok
cez schránku,
sa orientovať v
jednoduchých
hrách a
hypertextoch na
internete,
si samostatne
nájsť a prečítať
informáciu na
internete,
používať
jednoduché
zásady písania emailov
rozpoznať
vhodné detské
webové stránky –

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Medzipredmetové
vzťahy – Anglický
jazyk
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Medzipredmetové
vzťahy Matematika

Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

4.

1.

2.
VI.
Informačná
spoločnosť

3.
4.

Využívanie internetu ako zdroj zábavy
a poznatkov
Az internet, mint az ismeretek és
szórakozás forrása
Využívanie e-mailovej pošty
Az e-mail fiók kihasználása
Internetové vyhladávače
Internetes keresőportálok
Ovládanie jednoduchých hier
Egyszerű játékok irányítása
Ovládanie jednoduchých hier
Egyszerű játékok irányítása





vzdelávacie,
zábavné, náučné
pracovať v
prostredí
jednoduchého
textového editora,
samostatne
napísať, prepísať
jednoduchý text

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Predmet: Informatická výchova
Tematický
celok

Časová
dotácia
1.

Informačná
spoločnosť

2.
IX.
3.
4.

1.

2.
X.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT

3.

4.

1.
XI.

2.
3.

Téma
Úvodná hodina
Bevezető óra
Bezpečnostné predpisy na hodinách
informatiky
Biztonsági előírások az informatika
órán
Práca v grafickom editore
Munka a grafikus programban
Práca v grafickom editore
Munka a grafikus programban
Poznať a využívať edukačné
programy
Megismerni és használni az oktató
programokat
Poznať a využívať edukačné
programy
Megismerni és használni az oktató
programokat
Poznať a využívať edukačné
programy
Megismerni és használni az oktató
programokat
Poznať a využívať edukačné
programy
Megismerni és használni az oktató
programokat
Internet – detské webové stránky
Internet – weboldalak gyerekeknek
Internet – detské webové stránky
Internet – weboldalak gyerekeknek
Základné pojmy – prehliadač,
stránka, odkaz

Ročník: 3.
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Obsahový štandard
Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie

Výkonový štandard
Žiak je schopný:

klávesnice, myši, tlačiarne, skenera.
Oboznámenie s prostredím jednoduchého



voľnou rukou, s použitím nástrojov,

skladá počítač,



výberu, kopírovania, presúvania). Vytváranie
jednoduchých animácií. Práca s textovým

samostatne zapnúť a

pracovať s myšou,
klávesnicou,



správnym spôsobom

editorom, jednoduché formátovanie textu,

uchopiť a spustiť

vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie,

CD, DVD,

mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie,



minimalizovať a

mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov.

maximalizovať

Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a

pracovné okno,

vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj
zábavy, ale aj informácií v textovej i

Osobnostný
a sociálny rozvoj

zatvoriť ho,


obrazovej podobe, využívanie e-mailovej

pracovať s
jednoduchými hrami

pošty, bezpečné správanie na internete,

ovládateľnými

základy slušného správania na internete.

myšou a

Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu,
ovládanie jednoduchých hier.

Ochrana života
a zdravia
Prevencia sociálnopatologických
javov a prosociálna
výchova

vypnúť počítač,

editora pri kreslení obrázkov (kreslenie
pomocou geometrických tvarov, priamok,

vymenovať z akých
základných častí sa

grafického editora – kreslenie obrázka
efektívne využívanie nástrojov grafického

Prierezové témy

klávesnicou,


chápať rozdiel

Prevencia sociálnopatologických javov
a prosociálna
výchova

4.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT

1.
XII.

2.
3.

Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myšlenie

I.

dvojklikom a
jedným kliknutím,
stláčaním pravého a
ľavého tlačidla,


ovládať samostatne
výučbový SW,



sa orientovať v

2.

Algoritmy
Algoritmusok

grafického editora

2.

1.
2.
3.
4.

Algoritmy
Algoritmusok
Základy prezentácie
Az előadás alapjai
Uloženie obrázkov z internetu
Képek elmentése az internetről
Kreslenie na papier častí prezentácie
A bemutató részeinek rajzolása
papírra
Kreslenie obrázky do počítača
A bemutató részeinek rajzolása
számítógéppel
Vytvorenie prezentácie
Bemutató készítése
Vytvorenie prezentácie
Bemutató készítése
Predstavenie vlastných prezentácií
Saját bemutató előadása

Osobnostný
a sociálny rozvoj

rozdiel medzi

prostredí

3.

III.

klikaním myšou,

Algoritmy
Algoritmusok

1.

Komunikácia
prostredníctvom
IKT

medzi ťahaním a

1.

3.

II.

Alapfogalmak – böngésző. oldal.
hivatkozás
Základné pojmy – prehliadač,
stránka, odkaz
Alapfogalmak – böngésző. oldal.
hivatkozás
Poznať pojmy: súbor a priečinok
Megismerjük a kifejezéseket: fájl és
mappa
Poznať pojmy: súbor a priečinok
Megismerjük a kifejezéseket: fájl és
mappa
Operácie so súbormi a priečinkami
Műveletek mappákkal és fájlokkal

jednoduchého

Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie



klávesnice, myši, tlačiarne, skenera.
Oboznámenie s prostredím jednoduchého
grafického editora – kreslenie obrázka



voľnou rukou, s použitím nástrojov,
efektívne využívanie nástrojov grafického
editora pri kreslení obrázkov (kreslenie
pomocou geometrických tvarov, priamok,
výberu, kopírovania, presúvania). Vytváranie
jednoduchých animácií. Práca s textovým
editorom, jednoduché formátovanie textu,



samostatne pracovať
s jednotlivými
nástrojmi v
grafickom editore,
samostatne, ale i
podľa návodu,
nakresliť obrázok,
vytvoriť návod a
využiť jednotlivé
nástroje,
samostatne s
obrázkom pracovať
a používať
operácie

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Medzipredmetové
vzťahy – Anglický
jazyk
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Medzipredmetové
vzťahy Matematika

1.
2.
Informácie
okolo nás

IV.
3.

4.

1.

2.
Informácie
okolo nás

V.
3.

4.
1.

2.
VI.

3.
4.

Predstavenie vlastných prezentácií
Saját bemutató előadása
Práca v textovom editore – základy
Munka a szövegszerkesztő
programban - alapok
Práca v textovom editore – zmeníme
veľkosť písma a typ písma
Munka a szövegszerkesztőben –
betűméret, betűtípus
Práca v textovom editore – odseky
Munka a szövegszerkesztő
programban - bekezdések
Práca v textovom editore – list
Munka a szövegszerkesztő
programban – levél
Práca v textovom editore – jedálny
lístok
Munka a szövegszerkesztő
programban – étlap készítése
Práca v textovom editore – obrázky v
texte
Munka a szövegszerkesztő
programban – képek a szövegben
Opakovanie učiva – textový editor
Ismétlés – a szövegszerkesztő
program
Opakovanie a klasifikácia
Ismétlés és osztályozás

Opakovanie a klasifikácia
Ismétlés és osztályozás

Opakovanie a klasifikácia
Ismétlés és osztályozás
Opakovanie a klasifikácia
Ismétlés és osztályozás

vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie,



mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie,
mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov.
Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a



vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj
zábavy, ale aj informácií v textovej i
obrazovej podobe, využívanie e-mailovej




pošty, bezpečné správanie na internete,
základy slušného správania na internete.
Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu,



ovládanie jednoduchých hier.









nakresliť efektívne
obrázok pomocou
geometrických
tvarov,
obrázok uložiť a
otvoriť,
vložiť obrázok cez
schránku,
sa orientovať v
jednoduchých hrách
a hypertextoch na
internete,
si samostatne nájsť
a prečítať
informáciu na
internete,
používať
jednoduché zásady
písania e-mailov
rozpoznať vhodné
detské webové
stránky –
vzdelávacie,
zábavné, náučné
pracovať v prostredí
jednoduchého
textového editora,
samostatne napísať,
prepísať jednoduchý
text

Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: 4.
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

Predmet: Informatická výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard
textový dokument, čísla a
znaky, slová, vety, jednoduché
formátovanie, textové efekty

Výkonový štandard

Žiak vie vytvoriť textový dokument podľa
požiadaviek učiteľa. Využíva čísla, znaky,
slová, vety, formátovanie a iné efekty.
Žiak vie vytvoriť textový dokument. Pri
kombinácia textu a obrázka
tvorbe dokumentu využíva aj obrázky, ktoré si
priamo skopíruje do dokumentu.
Žiak vie vytvoriť dokument v grafickom
obrázok, nástroje pero, čiara,
prostredí podľa požiadaviek učiteľa. Využíva
štetec, vypĺňanie farbou, paleta
efekty, ktoré mu prostredie ponúka.

Prierezové témy

Informácie okolo nás

1.

Textový dokument
Szövegszerkesztő

Informácie okolo nás

2.

Textový dokument
Szövegszerkesztő

Informácie okolo nás

3.

Grafický dokument
Grafkus szöveg

Informácie okolo nás

4.

Zvukový súbor
Hangfájl

zvuk, zvukový súbor,
prehrávač, prehrávanie, efekty

Žiak vie spustiť zvukový súbor.

Multikultúrna výchova
Mediálna výchova

Informácie okolo nás

1.

Projekt

tvorba projektu – kombináciou
textu, obrázka.

Žiak vie vytvoriť projekt podľa zadania.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

Informácie okolo nás

2.

Projekt

prezentácia projektu

Žiak vie prezentovať výsledky svojej práce.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

3.

Bezpečnosť na
internete
Biztonságos munka
az interneten

bezpečnosť, zásady správania
sa v prostredí internetu

Žiak pozná zásady správania sa v prostredí
internetu – na portáloch.

Ochrana života a zdravia

Komunikácia
prostredníctvom IKT

4.

Vyhľadávanie na
internete
Keresés az interneten

www, webový prehliadač,
webová stránka, odkaz,
vyhľadávanie na webe

Komunikácia
prostredníctvom IKT

1.

IX.

Komunikácia
prostredníctvom IKT

Komunikácia
prostredníctvom IKT
Komunikácia
prostredníctvom IKT

X.

XI.

2.
3.

Vyhľadávanie na
internete
Keresés az interneten
Vytvorenie e-mailu
E-mail fiók
kialakítása
Vytvorenie adresára
Címtár kialakítása

kľúčové slovo

Žiak vie rozlíšiť pojmy www, webový
prehliadač, webová stránka, odkaz. Žiak vie
vyhľadávať na webe informácie a obrázky
a správne ich použiť.
Žiak vie vyhľadávať na webe informácie
a obrázky podľa kľúčového slova a správne
ich použiť.

e-mail, e-mailová adresa

Žiak si podľa pokynov učiteľa vytvorí vlastnú
e-mailovú schránku.

e-mailová adresa, adresár

Žiak zistí e-mailové adresy kamarátov – vie
využiť svoj adresár.

Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Environmentálna výchova

Ochrana života a zdravia
Osobnostný a sociálny rozvoj

4.

Posielanie
a prijímanie e-mailu
Levelek írása és
fogadása

e-mail, poštový program, emailová adresa, adresár

Žiak prijíma a posiela e-maily. V e-mailovej
komunikácii sa správa bezpečne a eticky
(ochrana osobných údajov).

Ochrana života a zdravia

1.

Prezentácie
v Microsoft
PowerPointe

tvorba jednoduchej prezentácie
(hudba, text, obrázok)

Žiak vie načo slúži program Microsoft
PowerPoint.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

XII. 2.

Prezentácie
v Microsoft
PowerPointe

tvorba jednoduchej prezentácie
(hudba, text, obrázok)

Žiak pracuje na svojej vlastnej prezentácii.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

3.

Prezentácie
v Microsoft
PowerPointe

tvorba jednoduchej prezentácie
(hudba, text, obrázok)

Žiak pracuje na svojej vlastnej prezentácii.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

1.

Prezentácie
v Microsoft
PowerPointe

tvorba jednoduchej prezentácie
(hudba, text, obrázok)

Žiak pracuje na svojej vlastnej prezentácii.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

2.

Prezentácie
v Microsoft
PowerPointe

tvorba jednoduchej prezentácie
(hudba, text, obrázok)

Žiak pracuje na svojej vlastnej prezentácii.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

3.

Prezentácie
v Microsoft
PowerPointe

tvorba jednoduchej prezentácie
(hudba, text, obrázok)

Žiak vie odprezentovať svoju prezentáciu.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

pamäťový kľúč USB

Žiak je oboznámený, čo je to pamäťový kľúč
USB a načo sa používa. Vie s ním správne
zaobchádzať.

Finančná gramotnosť

ukladanie informácií do súboru,
pomenovanie súboru
a zapisovanie na USB

Žiak vie uložiť informácie do súboru, vie
súbor pomenovať a uložiť na USB.

Osobnostný a sociálny rozvoj

ukladanie informácií do súboru,
ukladanie súborov do priečinku
a zapisovanie na USB

Žiak vie uložiť informácie do súboru, vie
súbor pomenovať a uložiť ho do priečinku,
ktorý vie pomenovať. Tento priečinok vie
uložiť na USB.

Komunikácia
prostredníctvom IKT
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie

I.

Princípy fungovania
IKT
Princípy fungovania
IKT
Princípy fungovania
IKT

1.

II.

2.

3.

Práca s pamäťovým
kľúčom USB
Munka az USB
eszközökkel
Práca s pamäťovým
kľúčom USB
Munka az USB
eszközökkel
Práca s pamäťovým
kľúčom USB
Munka az USB
eszközökkel

Princípy fungovania
IKT
Princípy fungovania
IKT
Princípy fungovania
IKT

1.

III.

2.
3.

Informačná
spoločnosť

4.

Informačná
spoločnosť

1.

Informačná
spoločnosť

IV.

2.

Informačná
spoločnosť

3.

Informačná
spoločnosť

1.

Informačná
spoločnosť
Informačná
spoločnosť
Informačná
spoločnosť
Informačná
spoločnosť

V.

2.
3.
1.

VI.
2.

Práca s digitálnym
fotoaparátom
Munka a digitális
fényképezőgéppel
Práca s tlačiarňou
Munka a nyomtatóval
Práca so skenerom
Munka a lapolvasóval
Informačné
technológie v škole
IKT az iskolában
Informačné
technológie v škole
IKT az iskolában
Voľný čas a IKT
Szabadidő,
oktatóprogramok
Voľný čas a IKT
Szabadidő,
oktatóprogramok
Voľný čas a IKT
Szabadidő,
oktatóprogramok
Bezpečnosť počítača
A számítógép
védelme
Voľný čas a internet
Szabadidő és internet
Voľný čas a internet
Szabadidő és internet
Voľný čas a internet
Szabadidő és internet

digitálny fotoaparát
tlačiareň
skener

Žiak vie čo je to digitálny fotoaparát. Vie
s ním správne zaobchádzať. Vie presúvať
fotografie z fotoaparátu do počítača.

Výchova k ľudským právam
Ochrana života a zdravia

Žiak vie, čo je to tlačiareň. Vie pracovať
s tlačiarňou – tlačiť súbory.
Žiak vie, čo je to skener a načo slúži. Vie ho
obsluhovať – skenovať.

edukačné programy

Žiak objavuje edukačné programy, vie, kto
takéto programy vytvára.

Environmentálna výchova

edukačné programy

Žiak vie pracovať s edukačným programom.

Dopravná výchova

počítačové hry

Žiak vie využiť rôzne komunikačné možnosti
v škole – počítačové hry.

Dopravná výchova

hudba

Žiak vie využiť rôzne komunikačné možnosti
v škole – hudbu.

Multikultúrna výchova

filmy

Žiak vie využiť rôzne komunikačné možnosti
v škole – filmy.

Výchova k ľudským právam

bezpečnosť, heslá

Žiak vie prečo a pred kým máme chrániť
počítač.

Ochrana života a zdravia

Prezeranie zaujímavých
webových stránok
Prezeranie zaujímavých
webových stránok
Prezeranie zaujímavých
webových stránok

Žiak vie správnym spôsobom tráviť svoj
voľný čas na internete.
Žiak vie správnym spôsobom tráviť svoj
voľný čas na internete.
Žiak vie správnym spôsobom tráviť svoj
voľný čas na internete.

Ochrana života a zdravia
Výchova k ľudským právam
Finančná gramotnosť

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

ŠVP 1.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
ŠVP ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Maďarský

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Jazyk a kultúra
Maďarský jazyk a literatúra – zložky čítanie, písanie
prvý, druhý, tretí, štvrtý
týždenne 1. a 2. roč.- 7 hod./ 3. roč.- 6 hod./ 4.roč.-5 hod.

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania na 1. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.
Maďarčina je pre obyvateľov Slovenskej republiky s maďarskou národnosťou materinským jazykom s dlhou históriou, je pestrým, vnútorne bohato
štruktúrovaným médiom, ktoré mu umožňuje komunikovať o najrozmanitejších javoch ľudského bytia a vedomia. Kvalitné poznanie a praktické ovládanie
zákonitostí maďarského jazyka podmieňuje pohotovú, funkčne primeranú a kultivovanú komunikáciu jeho nositeľov. Prostredníctvom uvedomenia si miesta
maďarského jazyka v našej spoločnosti si jednotlivec zároveň uvedomuje a vníma svoju národnú identitu popri štátnej príslušnosti. Slovenčina je
menšinovým jazykom v Slovenskej republike, preto kultivované ovládanie slovenčiny zabezpečuje občanom tejto republiky úspešné zvládnutie školského
vzdelávania.

Ciele vyučovacieho predmetu

-

Cieľom vyučovania maďarského jazyka na 1. stupni základnej školy je:
Položenie základov komunikačných zručností žiakov.
Osvojenie si a zmechanizovanie návykov správneho a estetického písania, t.j. získanie kvalitných ortografických návykov a zručností.
Zvládnutie základov pravopisnej a výslovnostnej normy.
Pestovanie lásky a úcty k materinskému jazyku.
Z celkového cieľa vyučovania maďarského jazyka na 1. stupni základnej školy vyplývajú i čiastkové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť:
Žiaci sa učia správne, čitateľne, esteticky a primerane rýchlo písať. Osvojujú si techniku písania a cvičia sa v nej.
Osvojujú si výslovnostnú normu, cvičia sa v správnej artikulácii a v správnej výslovnosti pri asimilácii. Učia sa ústne realizovať text aj s uplatnením
suprasegmentálnych javov.
Osvojujú si základy pravopisnej normy ( veľké začiatočné písmená, diakritické a interpunkčné znamienka, atď.), učia sa rozoznávať a používať správne
slová/tvary slov, slovesné väzby.
Učia sa analyzovať text, vyhľadávať jazykové javy, triediť ich, vyhodnocovať a postupne zatrieďovať do systému.
Získavajú základné poznatky o význame základných lingvistických pojmov.
Učia sa orientovať v jazykových príručkách.
Učia sa reprodukovať text (doslovne, podrobne, stručne) a cvičia sa v uplatňovaní prebratých jazykových javov pri tvorbe vlastných textov, v ústnej a
sčasti aj písomnej podobe. Tvoria vlastné texty zodpovedajúce komunikatívnemu zámeru.
Cvičia sa v tvorení kultivovaných jazykových prejavov s dôrazom na rozoznávanie a používanie štylisticky primeraných prostriedkov. Pri písomnej oprave
(korekcii) chýb sa učia používať základné korektorské (opravné) značky.

Učebné zdroje
Čítanka pre 1. ročník ZŠ s vjm., Autori: Drozdík Katalin, Kremmer Julianna, SPN 2010
Ábécéskönyv – Čítanka pre 1. ročník ZŠ s vyuč. jaz. Maďarským, Autori: Drozdík Katalin, Kremmer Julianna, SPN 2009
Moja písanka – Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ s vyuč. jaz. maďarským
Zošity s predtlačou
Čítanka pre 2.r. Autori: Drozdík Katalin, Kremmer Julianna, SPN 2010
Pracovný zošit k čítanke
Maďarský jazyk pre 2 r. ZŠ s vyuč. jaz. maď. Autori: Drozdík Katalin, Kremmer Julianna, SPN 2009

Burai-Faragó-Mezzei-Mezei: Olvasókönyv 3. Terra, Bratislava 2011
Fülöp-Szilágy-Mezzei-Mezei: Magyar nyelv 3. Terra, Bratislava 2011
Drozdík- Kremmer: Magyar nyelv 2. SPN, 2009
Drozdík- Kremmer: Olvasókönyv 2. SPN, 2010
Fülöp-Szilágyi-Mezzei-Mezei: Maďarský jazyk 4., Magyar nyelv 4., Terra, Bratislava, 2011
Bárány-Bonyár-Mezzei-Mezei: Čítanka pre 4.ročník ZŠ s vyuč. jaz. maď. – Olvasókönyv a MTNYA 4.osztálya számára, Terra, Bratislava, 2011

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy
Predmet: Maďarský jazyk a literatúra - Čítanie
Tematický celok
Prípravné obdobie

Časová
dotácia

Téma

Ročník: prvý.
3,5 hodín týždenne, spolu 122,5 vyučovacích hodín
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiak
-tvorí vety na základe ilustrácií v šlabikári
-formula krátke otázky a primerane výstižné
odpovede na otázky
- odpovedá celou vetou
-sa naučí krátke rečňovanky

Dopravná výchova
Environmentálna výchova
Prírodoveda

-dokáže členiť vetu na slová, a spätne tvoriť
vety

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a zdravia
Výtvarná výchova

Rozčleniť slovo na slabiky pomocou názoru,
pochopiť význam slova „slabika“
Analýza slov na hlásky

-dokáže rozdeliť slovo na slabiky
-sluchom analyzuje prvú a poslednú hlásku,
postavenie hlások v slove ,
-správne a zreteľne artikuluje hlásky a slabiky

Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda

Hláska – písmeno,
slabika, slovo, veta,
krátky text.

Malé a veľké písmená písanej a tlačenej
abecedy jednotlivých tvarových skupín – hláska
- písmeno, slovo v závislosti na poradí, ako sú
uvedené v šlabikári pre 1. ročník,
nácvik čítania slabík, slov, jednoduchých viet,
vlastných mien osôb, miesta bydliska, prvého
slova vo vete, rozlišovacie (diakritické )
znamienka,
rozdeľovacie (interpunkčné) znamienka

-pri ústnom prejave dodržiava správne
dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
-adekvátne komunikuje s prihliadnutím na
situáciu
-prečíta malé a veľké, písmená písanej
a tlačenej abecedy, spája hlásky do slabík,
slabiky do slov, slová do viet,
- prečíta vety a krátke celky v písanej aj
tlačenej forme,
-prečíta arabské číslice, číta bodku, otáznik

Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Prírodoveda

Texty a témy z
používaných platných
čítaniek

Vety, text: nadpis, riadok, článok. Diakritické a
interpunkčnéznamienka. Zdokonaľovanie
technikyčítania, čítanie s porozumením.
Voľnáreprodukciaprečítaného textu. Vyjadrenie pocitov
vyvolaných prečítaným textom. Príprava naprechod k
tichému čítaniu.

-správne číta krátky text po príprave
-určípočet riadkov v článku
-vymyslí, zmení nadpis článku
-spája slovádo viet, vetydo krátkych jazykových celkov
- zdramatizuje kratší prozaický alebo básnický text

Dopravná výchova
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda
Hudobná výchova
Výtvarná výchova

5

Tvorenie viet

Pomenovať obrázky, formulovať krátke vety,
povedať niekoľko viet o ilustrácii, učiť sa krátke
rečňovanky – jazykové prejavy, verbálna
a neverbálna komunikácia.

5

Vyvodenie pojmov veta, Rozčleniť vetu na slová pomocou názoru,
pochopiť význam slov „slovo“ a „veta“
slovo

5,5

Vyvodenie pojmu
slabika a hláska

Nácvičné
(šlabikárové)
obdobie – čítanie

65

Čítankové obdobie čítanie

42

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra - Písanie

Ročník: prvý
3,5 hodín týždenne, spolu 122,5 vyučovacích hodín

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Prípravné cviky –
písanie

15,5

Uvoľňovacie cviky

Zdokonaľovať uvoľňovacie cviky a zlepšovať
jemnú motoriku zápästia a prstov.
Nácvik písania prípravných cvikov od
jednoduchších k zložitejším.
Rozvíjať analytické schopnosti.
Postrehnúť základné čiary a cviky v písacích
cvikoch

-žiak si osvojí uvoľňovacie cviky zápästia pred Ochrana zdravia človeka
písaním
Telesná výchova
- zvládne písanie prípravných cvikov pred
nácvikom písania písmen

Nácvičné obdobie –
písanie

65

Veľké a malé písmená,
slabiky, slová, vety.
(Zošity s predtlačou)

Vyvodenie a nácvik písmen maďarskej
abecedy v poradí závislom od
používaných učebníc a písaniek.
Samostatne písať jednoduchý text
s dôrazom na dodržiavanie základných
parametrov písma.
V písomnom prejave aplikovať pravopisné javy.

-si osvojil písanie písmen maďarskej abecedy
-správne podľa predlohy odpíše i podľa
diktovania napíše tvary malých a veľkých
písmen písanej abecedy podľa požiadaviek na
písmo pre 1. ročník
-spája písmená do slabík a slov
-odpíše písané slabiky, slová a vety
-prepíše tlačené slabiky, slová, vety
-čitateľne a úhľadne podľa diktovania krátke
známe slová, jednoduché vety a číslice
-napíše vlastné mená osôb, miesto bydliska
a prvé slovo vo vete veľkým začiatočným
písmenom
- tvorivo používa veľkú tlačenú abecedu

Dopravná výchova
Výtvarná výchova

Čítankové obdobie písanie

42

Veta, text.
(Zošity s predtlačou)

Zdokonaľovanie techniky písania.
Odpis a prepis textu. Písanie podľa
diktovania. Precvičovanie
pravopisných javov. Vytváranie
spôsobilostí samostatne sa písomne
vyjadrovať.

-čitateľne a úhľadne podľa predlohy odpíše
jednoduchý písaný text
-čitateľne a úhľadne podľa predlohy -prepíše
jednoduchý tlačený text

Dopravná výchova
Ochrana života a zdravia

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Tematický celok

Jazyková
komunikácia

Časová
dotácia

Téma

28

Písanie

88

Zvuková rovina
jazyka a pravopis

Ročník: druhý
7 hodín týždenne, spolu 231 vyučovacích hodín
Obsahový štandard
Samohlásky
Spoluhlásky
Arabské číslice
Delenie hlások
Samohlásky
Spoluhlásky
Hlásky, slabiky, slová, vety
Zátvorka, dvojbodka

Výkonový štandard
Žiak
 prečíta malé a veľké písmená
písanej abecedy,
 prečíta arabské číslice,
 podľa požiadaviek správne napíše
tvary malých a veľkých písmen
písanej abecedy,
 podľa požiadaviek správne napíše
tvary arabských číslic,
 správne, čitateľne a úhľadne
podľa predlohy odpíše
jednoduchý písaný text,
 správne, čitateľne a úhľadne
podľa predlohy prepíše
jednoduchý tlačený text na písaný,
 správne, čitateľne a úhľadne podľa
diktovania napíše známe
slová a číslice, potom slovné
spojenia a vety
 - zvláda základné hygienické,
pracovné a estetické návyky spojené s
písaním. odlišuje hlásku od písmena,
 pozná malé a veľké písmená,
tlačené aj písané,
 spája hlásky do slabík, slabiky do
slov, slová do viet,

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Matematika,
Prírodoveda,
Environmentálna
výchova

Tematický celok

Komunikácia a
sloh

Časová
dotácia

15

Téma

Obsahový štandard

Tvarová rovina
jazyka

Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Príslovky

Skladobná rovina
jazyka

Jednoduchá veta
Vety podľa obsahu: oznamovacia veta a
opytovacia veta

Základy komunikácie a Ospravedlnenie s vysvetlením
Blahoželanie - ústne
slohu

Adresa
Pohľadnica
Tvorba otázok (žiadosť o informáciu)
Rozhovor
Začiatok a koniec telefonického
rozhovoru
Osnova (pomocou otázok)
Nápis, nadpis, obsah (pomocou otázok)

Výkonový štandard
 správne a zreteľne artikuluje
hlásky, slabiky, slová,
 napíše dĺžeň, dve bodky, dva
dĺžne,
 podľa predlohy správne odpíše
výkričník,
 podľa predlohy alebo podľa pokynov
učiteľa napíše veľké začiatočné
písmená na začiatku vlastných mien
osôb , miesta bydliska a na začiatku
vety,
 člení jednoduché vety na slová, slová
na slabiky a slabiky na hlásky,
 napíše bodku za oznamovacou vetou,
otáznik za opytovacou vetou,

napíše čiarku za samostatnými
slovami, číslicami písanými za sebou
v riadku,
Žiak
 pri ústnom prejave dodržiava
správnu artikuláciu a
výslovnosť,
 pri ústnom prejave sa vyjadruje
zrozumiteľne,
 pri rozhovore rešpektuje
základné komunikačné
pravidlá,

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Environmentálna
výchova,
Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Etická výchova

Environmentálna
výchova,
Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Etická výchova,
Rodinná výchova,
Čitateľská gramotnosť,
Mediálna a komunikačná
výchova,

Tematický celok

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

Výkonový štandard
 vie vyžiadať a podávať informácie
(simulovanie situácií - pozdrav,
oslovenie, predstavenie sa, privítanie,
rozlúčenie, prosba, želanie,
poďakovanie, ospravedlnenie),
 vie vyjadriť svoj súhlas,
nesúhlas,
 vie poskytnúť základné
informácie o sebe,
 porozumie jednoduchým informáciám
a podá ich ďalej,
 pomocou otázok tvorí
jednoduché vety,
 formuluje krátke otázky a primerane
výstižné odpovede na otázky.

Čítanie a
literatúra

100

Všeobecné pojmy

Čitateľ/divák
Knižni
ca Text
Časopis
Bábkové divadlo, bábka

Literárne žánre

Rozprávka
Báseň
Ľudová pieseň
Riekanka
Hádanka

Štruktúra diela

Obsah

Metrika

Rým

Žiak
 vníma literárne texty
počúvaním, výrazným hlasným
čítaním,
 vie rozprávať o prečítanom
texte,
 vníma vzťah ilustrácie a obsahu
literárnych ukážok,

zreprodukuje,
dramatizuje
časť
rozprávky, poviedky zo života detí (za
pomoci učiteľa),
 zahrá bábkové divadlo, aktívne a
tvorivo sa zúčastňuje na dramatizácii
detských ľudových hier, rozprávok,
básní,


Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Dopravná výchova,
Informatívna výchova,
Protidrogová výchova,

Environmentálna
výchova,
Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Etická výchova,
Rodinná výchova,
Ochrana života a
zdravia,
Finančná gramotnosť,
Vlastenecká výchova,
Ĺudské práva,
Mediálna výchova

Časová
Tematický
dotácia
celok

Téma

Obsahový
štandard

Výkonový štandard
 dokáže dokončiť začatý známy, prečítaný príbeh
rozprávaním, dramatizáciou, prípadne i ilustráciou,
 primerane svojím schopnostiam vie predniesť krátke básne
a úryvky z prózy,
 vníma rytmus riekaniek, vyčítaniek, básní,
 vie vymenovať postavy z prečítaných rozprávok, poviedok
o deťoch, zvieratách,
 dokáže počúvať, hovoriť a riešiť jednoduché hádanky.
Žiak
 má vedieť naspamäť aspoň 34 básničky, 5-6 vyčítaniek, riekaniek,
 má poznať aspoň 5 rozprávok,
 má vedieť pomenovať postavy z niekoľkých známych
rozprávok

Prierezové
témy
Medzipredmetové
vzťahy

Úver a dlh
Udržanie výhodnosti,
požičiavanie za priaznivých
podmienok a zvládanie dlhu

Identifikovať náklady a prínosy
jednotlivých typov úverov.
Zhodnotiť spôsoby, ako sa
vyhnúť problémom so zdĺžením
alebo ako ich zvládnuť.
Mať základné informácie o
jednotlivých druhoch
spotrebiteľských úverov.

Finančná gramotnosť
Žiak je schopný:
Vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si
ich požičiava. Zdôvodniť voľbu nákupu alebo požičania si
predmetu.
Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných
predmetov alebo peňazí. Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek,
ktorý si požičiava obľúbenú osobnú vec. Opísať postup, ako si môže
človek opätovne získať dôveru požičiavajúceho, ak stratil alebo
poškodil požičanú vec.
Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných
inštitúciách.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským , Školská 784 / 8, 93039 Zlaté Klasy
Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Tematický celok
Jazyková
komunikácia

Časová
dotácia
76

Téma
Významová rovina
jazyka

Zvuková rovina jazyka
a pravopis

Ročník: tretí
6 hodín týždenne, spolu 219 vyučovacích hodín
Výkonový štandard

Obsahový standard
- slovotvorný základ, prípony, tvarotvorné
prípony, tvarové prípony
- synonymá, antonymá
- bodkočiarka, úvodzovky
- priama reč, uvádzacia veta
- spodobovanie
- hlásky, slabiky, slová
- pravopis hlások j-ly
- melódia vety: rozkazovacia, želacia, zvolacia

Žiak
- vie vyhľadávať, usporiadať slová podľa
abecedného poriadku,
- vie správne rozlíšiť, vyslovovať a písať krátke a
dlhé samohlásky a spoluhlásky,
- vie správne rozlíšiť a písať hlásky „j“-„ly“
v známych slovách,
- vie rozdeliť slová na konci riadka, podľa
slabičného princípu,
- vie rozlíšiť priamu reč od uvádzacej vety,
- vie správne používať interpunkčné znamienka –
bodku, čiarku, otáznik, výkričník, zátvorku,
dvojbodku, bodkočiarku a úvodzovky,
- vie správne písať a intonovať rozkazovacie,
želacie a zvolacie vety,
- vie správne vyslovovať a napísať známe
slová, v ktorých nastáva spodobovanie,
- vie v texte rozoznať všeobecné a vlastné podstatné
mená,
- vie správnepísať veľké začiatočné písmená na
začiatku vlastných podstatných mien – vlastné mená
osôb, zvierat, miest, obcí, štátov, riek, ulíc,
- vie v texte rozoznaťprídavné mená,
- vie správne určovať gramatické
kategóriepodstatných mien a prídavných mien,
- vie v texte vyhľadaťosobné a privlastňovacie
zámená,
- vie v texte rozoznať základné číslovky, ako slová
pomenúvajúce množstvo,
- vie v texte rozoznať slovesá – pomocou otázok,
- vie správne určovať gramatickú kategóriu slovies:
osobu, číslo

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Matematika
Prírodoveda

Environmentálna výchova

Mediálna výchova

Tematický celok

Komunikácia a sloh

Časová
dotácia

34

Téma

Obsahový štandard

Tvarová rovina jazyka

- podstatné mená – všeobecné/vlastné; číslo –
jednotné/množné
- prídavné mená, stupňovanie
- zámená: osobné, privlastňovacie
- slovesá: osoba 1. 2. 3.; časovanie – prítomný
čas; číslo – jednotné/množné
- určitý a neurčitý gramatický člen
- základné číslovky
- príslovky

Skladobná rovina
jazyka

- jednoduchá veta
- vety podľa obsahu: rozkazovacia, želacia,
zvolacia

Základy komunikácie a
slohu

- výslovnosť
- jednoduché rozprávanie – ústne/písomne
- úvod, jadro, záver
- opis - ústne
- poznámky
- odkaz
- oznam
- blahoželanie - ústne/písomne
- krátke správy – SMS, e-mail
- reprodukcia ústna

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

- vie v texte pomocou otázok (kedy?, kde?,
ako?) rozoznať príslovky,
- vie v texte rozoznať určitý a neurčitý
gramatický člen (a, az, egy),
- pozná základnú charakteristiku slovies,
podstatných mien, prídavných mien, zámen,
čísloviek,
- formálne rozozná v slovách slovotvorný
základ a prípony,
- vie tvoriť synonymá a antonymá,
- vie tvoriť slová obmieňaním,
- vie vytvoriť holú a rozvitú vetu, dokázať
zmeniť holú vetu na rozvitú a naopak,
- vie rozoznávať vety podľa obsahu, vie ich
tvoriť a správne použiť v súvislom písomnom
prejave,

Osobnostný a sociálny rozvoj
Etická výchova
Environmentálna výchova
Mediálna výchova

- pri ústnom prejave dodržiava správnu,
spisovnú výslovnosť, vyjadruje sa
zrozumiteľne a jazykovo správne,
- v ústnom a písomnom prejave používa
vhodné jazykové prostriedky,
- vie sa zapojiť do rozhovoru a rešpektuje
základné komunikatívne pravidlá,
- vie vyžiadať a podávať informácie, tvoriť
otázky, reagovať na ne,
- vie poskytnúť informácie o sebe, o svojich
každodenných aktivitách,
- vie porozprávať o svojich zážitkoch,
túžbach, prianiach, vie vyjadriť svoje pocity
aj neverbálne,
- vie zreprodukovať ústne vypočutý alebo
prečítaný text (s pomocou učiteľa, resp.
pomocou otázok),
- vie opísať ústne osoby, zvieratá, predmety,
ilustrácie,
- vie zostaviť osnovu vypočutého alebo
prečítaného príbehu (pomocou otázok),

Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Etická výchova
Rodinná výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

- vie porozprávať a napísať krátky príbeh
podľa osnovy (úvod, jadro záver) s dodržaním
časovej postupnosti,
- vie napísať blahoželanie k meninám,
narodeninám, sviatkom,
- vie napísať krátke odkazy, oznamy
obsahujúce základné informácie,
- vie napísať jednoduchý oznam, krátku
správu formou SMS správy, e-mailu.
Čítanie a literatúra

109

Všeobecné pojmy

- poézia
- próza
- divadelná hra
- televízia
- rozhlas
- film
- hlavná myšlienka

Literárne žánre

- bájka
- rozprávka, ľudová/autorská

Štruktúra diela

- verš
- strofa
- odsek
- kapitola
- literárna postava – hlavná postava/vedľajšia
postava

Metrika

- rým, rytmus

Štylizácia textu

- dialóg

- pri hlasnom čítaní dodržiava správne
dýchanie, správnu artikuláciu a spisovnú
výslovnosť,
- vie uplatniť prirodzenú intonáciu hlasu a
správny prízvuk,
- vie rozkladať a skladať krátke texty (na
jednoduché vety, slová, slabiky, hlásky),
- po predošlej príprave, primeraným tempom
vie plynulo čítať nahlas primerane náročné
texty,
- vie prečítať jednoduché texty a rozumie im,
- pri čítaní s porozumením sleduje vlastné
metakognitívne procesy (s pomocou učiteľa),
- vie čítať s porozumením nahlas i
potichu rôzne druhy primerane obťažných
textov,
- vie zreprodukovať vlastný čitateľský
zážitok,
- vie čítať so správnym slovným a vetným
prízvukom, vety členiť podľa zmyslu,
- pri čítaní využíva rôzne druhy stratégií
(informatívne čítanie, študijné čítanie,
zážitkové čítanie atď.) – primerane svojim
schopnostiam,
- vie vyhľadať v texte kľúčové slová, s
pomocou učiteľa,
- vie zostaviťosnovu zprečítaného textu, s pomocou
učiteľa,
- vie odlišovať v texte podstatné a okrajové informácie,
- vie používaťpriamu rečpri dramatizácii textov,

Osobnostný a sociálny rozvoj
Etická výchova
Rodinná výchova
Ochrana života a zdravia
Environmentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard
- sa pokúsi o výrazné (estetické) čítanie
umeleckých textov
- má vedieť naspamäť 7-8 básničiek,
- má poznať aspoň 8-10 rozprávok (ľudové a
autorské),
- vie uviesť názov svojej obľúbenej knihy,
- pravidelne navštevuje školskú knižnicu a
dokáže sa v nej orientovať,
- vie pracovať s mimočítankovou literatúrou,
detským časopisom a čitateľským denníkom.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Ročník: štvrtý
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Tematický celok
Jazyková
komunikácia

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Veta, slovo, písmeno

-melódia vety: oznamovacia, opytovacia,
rozkazovacia, želacia, zvolacia
- pravopis interpunkčných znamienok
- pravopis hlások j-ly
- spodobovanie
- rozdeľovanie predponových slov
- odvodené slová
- slovotvorný základ; predpony, prípony
- ustálené slovné spojenia
- príslovie, porekadlo, pranostika
- slovníky: pravopisný, synonymický,
frazeologický

Podstatné mená

-všeobecné a vlastné podstatné mená
-typy vlastných mien-mená osôb, zvierat,
zemepisné, inštitúcií, názvov, značiek
-pravopis podstatných mien
-podstatné mená a člen a postpozícia

Prídavné mená

-typy prídavných mien
-stupňov anie prídavných mien

66

Číslovky

-typy čísloviek
-pravopis čísloviek
-datovanie

Výkonový štandard
vie správne písať a intonovať oznamovacie,
opytovacie, rozkazovacie, želacie a
zvolacie vety,
- vie správne používať interpunkčné
znamienka,
- vie správne rozlíšiť a napísať hlásky „j“„ly“,
- vie správne rozdeľovať slová podľa
slabičného princípu a správne rozdeľovať
slovesá s predponami,
- vie správne vyslovovať a napísať známe
slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu,
- formálne rozozná v slovách slovotvorný
základ, predpony a prípony, vie tvoriť slová
pomocou rôznych prípon
- vie používať slovníky: pravopisný,
synonymický, frazeologický
-pozná základnú charakteristiku
podstatných mien
-vie v texte rozoznávať všeobecné, vlastné,
konkrétne a abstraktné podstatné mená,
- vie správne písať veľké začiatočné
písmená na začiatku vlastných podstatných
mien
- vie správne používať pravidlá
maďarského pravopisu primerané pre 1.
stupeň základnej školy
-vie správne určovať gramatické kategórie
prídavných mien,
- vie správne stupňovať prídavné mená
-ovláda pravopis prídavných mien
- vie v texte rozoznávať základné a radové
číslovky
-vie datovanie
-ovláda pravopis čísloviek

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Komunikácia a sloh

Časová
dotácia

33

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Zámená

-osobné zámená

-vie správne použiť osobné zámená

Slovesá

-slovesá: časovanie – minulý čas, budúci čas;
osoba (1.2.3.), číslo (jednotné, množné), čas
(prítomný, minulý, budúci)
- slovesná predpona

-vie v texte rozoznávať slovesá
-vie tvoriť prítomný, minulý a budúci čas slovies,
- vie správne určovať gramatickú kategóriu
slovies: osobu, číslo, čas
-vie použiť slovesnú predponu
-ovláda pravopis slovies

Príslovky
Rozprávanie

-typy prísloviek
jednoduché rozprávanie – časová postupnosť v
rozprávaní
- opis – ústne/písomne: predmetu,
obrázku/ilustrácie, osoby, zvieraťa
- súkromný list – písomne
- umelecký a vecný text
- názor, diskusia, argument
- správa, pozvánka, plagát, vizitka
- inzerát, reklama
- kľúčové slová, koncept

Opis
List
Správa, pozvánka
Reklama

-vie v texte rozoznávať príslovky
-vie určiť typy prísloviek
-v ústnom a písomnom prejave používa vhodné
jazykové prostriedky
- pri ústnom prejave dodržiava správnu, spisovnú
výslovnosť, vyjadruje sa
zrozumiteľne a jazykovo správne,
- disponuje vhodným výberom slovnej zásoby
pre 1. stupeň základnej školy,
- vie tvoriť otázky a reagovať na ne, porozumie
rôznym informáciám,
- vie poskytnúť informácie o sebe, porozprávať o
svojich zážitkoch a vie vyjadriť svoje
pocity aj neverbálne,
- vie vyjadriť svoje zážitky z prečítaného textu a
z bežných životných situácií v ústnych
aj v písomných prejavoch,
- vie opísať ústne aj písomne osoby, zvieratá,
predmety, obrázky/ilustrácie,
- vie napísať pohľadnicu, krátky súkromný list,
- vie viesť telefónne rozhovory (aj na mobilnom
telefóne),
- vie charakterizovať pojmy: správa, pozvánka,
plagát, vizitka, inzerát, reklama,
- vie napísať krátku správu, pozvánku, plagát,
vizitku, ktoré obsahujú základné
informácie,
- vie vytvoriť krátky inzerát a krátky reklamný
text,
- vie zreprodukovať ústne vypočutý alebo
prečítaný text (pomocou otázok),
- vie zostaviť osnovu vypočutého alebo
prečítaného textu pomocou kľúčových slov,
- vie porozprávať a napísať krátky príbeh podľa

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Tematický celok
Čítanie a literatúra

Časová
dotácia
66

Téma

Obsahový štandard

Szeptemberi csengőszó

Iskolakezdés
Bagollyal nyaraltunk
Hegedű az osztályban
Ha Simonnak hatalma volna
Móra Ferenc:Szeptemberi emlék
A galamb, a focilabda meg a trükkök
Vicces osztály
Az ismeretlen e-mail, Miért üres a postaláda
mostanába?

Szeretet-élet

Janikovszky Éva:Örülj, hogy fiú
Janikovszky Éva:Örülj, hogy lány!
József Attila:Mama
Csukás István:Játszani is csak komolyan lehet
Tapintat és egyéb lelki finomságok
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Lackfi János: Lányok dala, Fiúk dala
Fekete István: Tüskevár- Tutajos és Bütyök
barátsága
Janikovszky Éva: Te ezt még úgysem érted

Túl az Óperencián

A kőleves
A kakas és a pipe
A szerencsét próbáló királyfi
A rátóti csikótojás
Békakirály
Ludas Matyi
Benedek Elek:A só
Kevély Kereki

Ünnepeink,hagyományaink Melyiket a kilenc közül
Karácsony
Húsvét
Locsolóversek

Výkonový štandard
-vie čítať s porozumením nahlas i potichu
rôzne druhy primerane obťažných textov,
- pri hlasnom čítaní dodržiava správne
dýchanie, správnu artikuláciu a spisovnú
výslovnosť,
- pri čítaní vyuţíva rôzne druhy stratégií
primerane svojim schopnostiam,
- pri čítaní s porozumením sleduje vlastné
metakognitívne procesy (s pomocou
učiteľa),
- vie zreprodukovať vlastný čitateľský
zážitok,
- sa pokúsi o výrazné čítanie umeleckých
textov,
vie rozkladať a skladať krátke texty (na
odseky, vety)
- vie vyhľadať v texte kľúčové slová, s
pomocou učiteľa,
- vie zostaviť osnovu z prečítaného textu, s
pomocou učiteľa,
- vie odlišovať v texte podstatné a okrajové
informácie,
- vie pouţívať priamu reč pri dramatizácii
textov,
- vie prečítať primerane náročné texty a
rozumie im.
vníma literárne texty počúvaním, tichým a
výrazným hlasným čítaním, o prečítanom
texte vie rozprávať,
- aktívne a tvorivo sa zúčastňuje na
dramatizácii
- vie zreprodukovať dej so zachovaním
časovej a príčinnej postupnosti a s
obmenami,
- vie výrazne predniesť báseň, krátku
prózu, resp. úryvok z prózy (primerane
svojim
schopnostiam)

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy
Dejepis
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Mediálna výchova
Biológia
Zemepis
Multikulturálna výchova
Enviromentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Regélő századok

Rege a csodaszarvasról
Móra Ferenc: Árpád, a honalapító
Benedek Elek: Botond
Benedek Elek:Szent István király
Csallóköz neve
Nándorfehérvár ostroma
Királyválasztás Budán
A kolozsvári bíró
Mátyás király lustái
A török basa
A kis török
A fejedelem dajkája
Kuruc-e vagy labanc? Csínom Palkó
Kölcsey Ferenc:Himnusz
Petőfi Sándor naplójából
Petőfi Sándor:Nemzeti dal
Dékány András: Bem apó kisdobosa
Az aradi vértanúk

Ezerarcú természet

Tudod-e? Kérdések a világról
Hogyan születtek a hegyek
Kányádi Sándor:Elfújta a szél a napot
Cziffeszky István:Kutya az árban
Fekete István:Bogáncs
Zelk Zoltán:Mese a legokosabb nyúlról
Népi játék-Kerek a káposzta
Fűben fában orvosság
A gyermekláncfű, a növényvilág csodája
A katicabogár
A füstifecske
Fecskemadár
A denevér
Élet a birtokon
Tudod-e?
Eszközhasználó állatok

Výkonový štandard
vie sa orientovať v deji rozprávok, poviedok,
- vie dokončiť začatú rozprávku, príbeh
rozprávaním, dramatizáciou, ilustráciou,
- sa pokúsi hodnotiť postavy literárneho diela a
určiť ich vzájomný vzťah,
- vie hodnotiť ilustrácie v literárnych textoch,
- vie určiť hlavnú myšlienku prečítaného diela,
s pomocou učiteľa,
- sa pokúsi tvoriť jednoduché rýmy,
- vie rozlíšiť umeleckú literatúru od náučnej
literatúry,
- pri praktických činnostiach s literárnym
textom vie rozoznať: prirovnanie
personifikáciu,
- pozná a vysvetlí pojmy: príslovie, porekadlo,
pranostika,
- vie charakterizovať pojmy: ľudová rozprávka,
autorská rozprávka, ľudová povesť,
autorská povesť, komiks, umelecká literatúra,
náučná literatúra, literatúra pre deti,
- vie rozlíšiť rozprávku od povesti,
- vie vymenovať niekoľko autorov literatúry pre
deti - domácich i zahraničných

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784 / 8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

ISCED 1 – primárne vzdelanie

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Maďarský
Matematika a práca s informáciami
Matematika
prvý, druhý, tretí, štvrtý
1. ročník - 4 vyučovacie hodiny týždenne, ročne : 148 vyučovacích hodín
2. ročník - 4 vyučovacie hodiny týždenne, ročne : 148 vyučovacích hodín
3. ročník - 4 vyučovacie hodiny týždenne, ročne : 148 vyučovacích hodín
4. ročník – 4 vyučovacie hodiny týždenne, ročne : 151 vyučovacích hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Učebný predmet matematika v 1.- 4. ročníku základnej školy je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní
manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách.
Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým
základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni základnej školy zahŕňa:
- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote
(osobnom, občianskom, pracovnom a pod.),
- vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach,
rozvoj algoritmického myslenia,
- súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
- informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. Vzdelávací obsah matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je
rozdelený na päť tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený
každý tematický okruh.
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu

prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité
typy ich systematických zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých
prípadoch tieto aj graficky znázorňujú.
V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími
rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať
dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. Tento tematický okruh na
1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom
vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel
(usporiadajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z
hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v 1.ročníku ZŠ je induktívnym poznaním zakladajúcim sa na žiackych skúseností rozvíjanie tých
schopností, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie základných matematických poznatkov a schopností. Na dosiahnutie tohto cieľa,
majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov. Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať k
tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti. V súlade s osvojením matematického obsahu a
prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, rozvíjanie numerických zručností žiakov. Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v
rovine a v priestore. Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód
získavania nových vedomostí, zručnosti a postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
– Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k
vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
– Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa a samostatnému učeniu sa.
– Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
– Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, permanentnému poznávanie kultúrnych a iných
hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom.
Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je
napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritickosť. Vyučovanie matematiky na 1.stupni ZŠ a teda aj v 1. ročníku, má smerovať k tomu,aby
sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre
matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov.

Učebné zdroje
Učebnica matematiky pre 1. roč. ZŠ s vjm. : Černek : Matematika az alapiskola 1. osztálya számára
Učebnica matematiky pre 2. roč. ZŠ s vjm. : Černek : Matematika az alapiskola 2. osztálya számára
Učebnica matematiky pre 3. roč. ZŠ s vjm. : Černek : Matematika az alapiskola 3. osztálya számára
Učebnica matematiky pre 4. roč. ZŠ s vjm. : Černek : Matematika az alapiskola 4. osztálya számára
Pracovný zošit, počítadlo, aplikácie na magnetickú tabuľu, karty s číslami a ďalšie učebné pomôcky

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy
Predmet: matematika

Tematický celok

Časová
dotácia

Riešenie aplikačných 4
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické myslenie.
Geometria a meranie.

Ročník: prvý
4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích hodín
Tém
a
Opakovanie vedomostí
z MŠ.
Základné pojmy.
Priama a krivá čiara.

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Pojmy: hore, dole, vpravo, vľavo, veľký, malý,
najmenší, najväčší.
Dichotomické triedenie predmetov podľa jednej
vlastnosti.
Kreslenie čiar.

Vedieť sa orientovať v priestore a v pracovnom
zošite.
Vedieť pomenovať a načrtnúť priamu a krivú čiaru.

Medzipredmetové
Environmentálna
výchova vzťahy
Dopravná výchova

Pojmy: vpredu, vzadu, pravda, nepravda, jeden,
dva, pár.
Získavanie skúseností s pravdivosťou
a nepravdivosťou obrázkových situácií a slovne
vyslovených matematických výrokov.

Vedieť sa orientovať v priestore.
Vedieť rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť
primeraných matematických výrokov.
Vedieť pomenovať a určiť čísla, vytvoriť pár.

Environmentálna
výchova
Mediálna výchova

Riešenie aplikačných 4
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické myslenie.
Prirodzené čísla 1 –
20.

Základné pojmy.
Prirodzené čísla 1 a 2.

Riešenie aplikačných 4
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické myslenie.
Prirodzené čísla 1 –
20.
Sčítanie a odčítanie.
4

Prirodzené čísla 3 a 4.
Pojmy: tri, štyri, päť.
Prirodzené číslo 5.
Počítanie počtu vecí, po jednom, utváranie skupín
Opakovanie
vecí o danom počte.
prirodzených čísel 1 – 5.

Vedieť určovať počet kardinálnym
a ordinálnym spôsobom.

Multikultúrna výchova
Regionálna a tradičná
ľudová kultúra

Sčítanie a odčítanie
v obore do 5.

Sčítanie a odčítanie do 5.

Vedieť sčítavať a odčítavať v číselnom obore do 5
v ústnej podobe.

Dopravná výchova

Zavedenie relačných
znakov – viac, menej,
rovnako.
Porovnávanie čísel 1 – 5.
Priraďovanie čísla
k predmetom.

Vzťahy medzi číslami.
Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej,
rovnako).

Vedieť pomenovať a určiť počet.
Vedieť utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu
predmetov 1 ─ 5.
Vedieť vymenovať chýbajúce čísla stúpajúceho
a klesajúceho číselného radu.
Vedieť porovnať čísla do 5 podľa veľkosti.
Vedieť riešiť úlohy charakterizované vzťahmi
„viac“, „menej“.
Vedieť matematicky zapísať vzťahy medzi
číslami.

Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Regionálna výchova a
tradičná ľudová kultúra

Prirodzené čísla 1 –
20.

4

Riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich
špecifické matematické
myslenie.
Prirodzené čísla 1 –
20.
Sčítanie a odčítanie.
Prirodzené čísla 1 –
20.
Sčítanie a odčítanie.

4

Usporiadanie čísel.
Písanie číslic 1 a 2.
Písanie znamienka +
a zavedenie pojmu
sčítanie.

Pojmy: pred, za, hneď pred, hneď za, číslica, sčítanie, Vedieť usporiadať chýbajúce čísla klesajúceho
a stúpajúceho číselného radu.
plus.
Vedieť napísať správny tvar číslice 1 a 2,
znamienka +.
Vedieť písomne sčítať čísla.

Dopravná výchova
Mediálna výchova

4

Pojem: odčítanie, mínus.

Vedieť pomenovať základné rovinné útvary.
Vedieť napísať správny tvar číslice 3 a 4,
znamienka ─. Vedieť písomne odčítať čísla.

Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Regionálna výchova a
tradičná ľudová kultúra

Prirodzené čísla 1 –
20.
Sčítanie a odčítanie.

4

Písanie číslic 3 a 4.
Rozklad čísel 3 a 4.
Písanie znamienka –
a zavedenie pojmu
odčítanie.
Číselný rad.
Písanie číslice 5.
Sčítanie a odčítanie do
5.
Prirodzené číslo 6.
Písanie číslice 6.
Rozklad čísla 6.
Sčítanie a odčítanie do
6.

Propedeutika vzťahu medzi sčítaním
a odčítaním.
Rozklad čísel.

Vedieť napísať správny tvar číslice 5.
Vedieť sčítať a odčítať čísla do 5.
Vedieť napísať správny tvar číslice 6.
Vedieť sčítať a odčítať čísla do 6.
Vedieť rozkladať čísla do 6.

Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova
Environmentálna
výchova

Sčítanie a odčítanie.
Prirodzené čísla 1 –
20.

4

Opakovanie čísel 1 – 6 so
vzťahmi medzi nimi.
Písanie číslice 0.

Pojem: nula

Vedieť samostatne rozkladať čísla v obore do
6.
Vedieť sa samostatne orientovať v číselnom
rade do 6.
Vedieť sčítavať a odčítavať do 6.
Vedieť napísať správny tvar číslice 0.
Vedieť sčítavať a odčítavať čísla s 0
a porovnávať čísla s 0.

Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Sčítanie a odčítanie.

4

Obrázkové slovné
úlohy.

Vedieť riešiť jednoduché obrázkové slovné
úlohy.
Vedieť prakticky využívať sčítanie, odčítanie,
rozklad a dopĺňanie sčítancov v reálnych
situáciách.

Ochrana života
a zdravia
Dopravná výchova
Environmentálna
výchova

Prirodzené čísla 1 –
20.

4

Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.
Znázornenie slovnej úlohy kresbou
a modelovaním. Tvorba číselnej úlohy na
základe textu.
Výber vhodného počtového výkonu na základe
textu.
Pojem: sedem.

Vedieť pomenovať a určiť počet 7.
Vedieť napísať správny tvar číslice 7.
Vedieť porovnávať čísla.

Sčítanie a odčítanie.

4

Prirodzené číslo 7.
Písanie číslice 7.
Rozklad čísla 7.
Porovnávanie čísel do 7.
Sčítanie a odčítanie do
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. Vzťah
7.
medzi sčítaním a odčítaním.
Slovné úlohy.

Dopravná výchova
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

Vedieť sčítavať a odčítavať v obore do 7.
Riešiť jednoduché obrázkové slovné úlohy.

Prirodzené čísla 1 –
20.
Sčítanie a odčítanie.

4

Prirodzené čísla 1 –
20.
Sčítanie a odčítanie.

4

Prirodzené čísla 1 –
20.
Geometria.

Vedieť prakticky využívať sčítanie, odčítanie,
rozklad a dopĺňanie sčítancov v reálnych
situáciách.
Vedieť pomenovať a určiť počet 8.
Vedieť napísať správny tvar číslice 8.
Vedieť porovnávať čísla.
Vedieť sčítavať a odčítavať v obore do 8.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova a
tradičná ľudová kultúra
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Prirodzené číslo 8.
Písanie číslice 8.
Rozklad čísla 8.
Porovnávanie čísel do 8.
Číselný rad.
Sčítanie a odčítanie do
8.
Slovné úlohy.

Pojem: osem.
Rozklad čísel.
Orientácia v číselnom rade.
Sčítanie a odčítanie čísel.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova

Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.

Vedieť riešiť jednoduché obrázkové slovné
úlohy.
Vedieť prakticky využívať sčítanie, odčítanie,
rozklad a dopĺňanie sčítancov v reálnych
situáciách.

4

Prirodzené číslo 9.
Písanie číslice 9.
Rozklad čísla 9.
Porovnávanie čísel do 9.
Číselný rad.
Geometrické útvary.

Pojem: deväť.
Rozklad čísel.
Orientácia v číselnom rade.
Porovnávanie čísel.
Trojuholník, obdĺžnik, kruh, štvorec.

Vedieť pomenovať a určiť počet 9.
Vedieť napísať správny tvar číslice 9.
Vedieť porovnávať čísla.
Vedieť určovať a pomenovať základné rovinné
útvary.

Sčítanie a odčítanie.

4

Sčítanie a odčítanie do
9.
Slovné úlohy.

Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.

Vedieť sčítavať a odčítavať v obore do 9.
Vedieť riešiť jednoduché obrázkové slovné
úlohy.
Vedieť prakticky využívať sčítanie, odčítanie,
rozklad a dopĺňanie sčítancov v reálnych
situáciách.

Sčítanie a odčítanie.
Geometria.

4

Opakovanie čísel 0 – 9.
Opakovanie
geometrických pojmov.

Pojmy: porovnávanie, rozklad, číselný rad,
sčítavanie a odčítavanie, slovné úlohy, priama
a krivá čiara, trojuholník.

Poznať význam matematických pojmov.
Mediálna výchova
Rozoznávať číslic 0 ─ 9, poznať ich, vedieť ich Osobnostný a sociálny
pomenovať a napísať ich správny tvar.
rozvoj

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Dopravná výchova
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova

Prirodzené čísla 1 –
20.
Geometria.

4

Prirodzené číslo 10.
Písanie číslice 10.
Rozklad čísla 10.
Porovnávanie čísel do
10.
Číselný rad .
Počítanie po jednom od
0 – 20.
Porovnávanie čísel od 0
– 20.

Pojmy: desať, jednotlivé čísla od 11 – 20.

Vedieť pomenovať a určiť počet 10.
Vedieť napísať správny tvar číslice 10.
Vedieť počítať po jednom do 20.
Vedieť určiť a pomenovať čísla od 11 do 20.
Vymenovať čísla vzostupne a zostupne
v číselnom rade.
Vedieť porovnávať čísla.

Dopravná výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Sčítanie a odčítanie
Prirodzené čísla 1 –
20.
Geometria.

4

Súhrnné opakovanie
sčítania a odčítania do
10.
Priestorový geometrický
útvar: kocka.
Usporiadanie čísel
v obore do 20.
Porovnávanie čísel
a rozklad čísel na
desiatky a jednotky.
Priame a krivé čiary.

Propedeutika vzťahu medzi sčítaním
a odčítaním.
Pojem: kocka.
Orientácia v číselnom rade.
Porovnávanie čísel.
Rozklad čísel.
Uzavreté a otvorené čiary.

Vedieť sčítavať a odčítavať v obore do 10 aj
spamäti.
Vedieť usporiadať čísla od najväčšieho po
najmenšie a opačne, porovnávať a vytvoriť
rozklad.
Vedieť identifikovať kocku.
Vedieť kresliť otvorené a uzavreté čiary.
Vedieť rysovať priame čiary.
Vedieť rysovať krivé čiary.

Mediálna výchova

Sčítanie a odčítanie.
Prirodzené čísla 1 –
20.

4

Sčitovanie pripočítavaním k desiatke.

Vedieť pripočítať číslo k celej desiatke.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Sčítanie a odčítanie.

4

Sčítanie v obore do 20
bez prechodu cez
základ.
Rozklad čísel.
Porovnávanie čísel.
Sčítanie a odčítanie čísel
v obore do 20 bez
prechodu cez základ.
Riešenie slovných úloh
s jednoduchým zápisom.

Vedieť pripočítavať jednociferné číslo
k desiatke a odčítavať číslo bez prechodu cez
základ.
Vedieť sčítavať a odčítavať čísla v obore do 20
bez prechodu cez základ.
Vedieť znázorniť jednoduchú slovnú úlohu.
Vedieť riešiť slovnú úlohu.

Ochrana života a
zdravia.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova

Prirodzené čísla 1 –
20.

4

Poradie 1. – 20.

Pojem: zápis.
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.
Znázornenie slovnej úlohy kresbou
a modelovaním.
Tvorba zadania k úlohe zobrazenej obrázkom.
Výber počtového výkonu na základe textu.
Tvorba matematického textu k numerickým
úlohám.
Pojem: 11. – 20.

Vedieť určovať poradie objektov.

Sčítanie a odčítanie.

4

Slovné úlohy so
stručným zápisom.
Reťazové úlohy na
sčítanie a odčítanie.

Tvorba zadania k úlohe zobrazenej obrázkom.
Tvorba matematického textu k numerickým
úlohám.

Vedieť znázorniť jednoduchú slovnú úlohu.
Vedieť riešiť slovnú úlohu.

Multikultúrna výchova
Ochrana života a
zdravia
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova

Sčítanie a odčítanie.
Geometria.

4

Slovné úlohy.
Opakovanie rovinných
geometrických útvarov.
Sčítanie jednociferného
čísla s dvojciferným
číslom.
Sčítanie jednociferného
čísla s dvojciferným
číslom.
Opakovanie.
Identifikovanie
priestorových útvarov:
kocka, guľa, valec.

Sčítanie a odčítanie.

4

Sčítanie a odčítanie.
Geometr
ia.

4

Sčítanie a odčítanie.
Geometria.

4

Sčítanie a odčítanie.
Geometria.

4

Sčítanie a odčítanie.

4

Odčítanie čísel v druhej
desiatke.
Odčítanie
jednociferného čísla.

Sčítanie a odčítanie.

4

Slovné úlohy.
Tvorba matematického textu k numerickým
Odčítanie dvojciferného úlohám.
čísla od dvojciferného
Riešenie rozsiahlejších úloh v tíme.
čísla do 20 pomocou

Sčítanie a odčítanie
v obore do 20.
Slovné úlohy.
Reťazové počítanie.
Identifikovanie
priestorových útvarov:
kocka, guľa, valec.
Slovné úlohy.
Hry s prvkami
stavebníc: guľa, valec,
kocka.

Slovné úlohy.
Rovinné geometrické útvary.

Slovné úlohy.
Sčítavanie v obore do 20 bez prechodu cez
základ.
Propedeutika vzťahu medzi sčítaním
a odčítaním.
Pojmy: kocka, valec, guľa.
Priestorové útvary a ich triedenie na základe ich
vlastností. Porovnávanie niektorých vlastností
geometrických útvarov. Orientácia v priestore,
určovanie polohy, smerov, zmeny smerov.
Propedeutika vzťahu medzi sčítaním
a odčítaním.

Vedieť sčítavať a odčítavať v prvej desiatke
spamäti.
Vedieť sčítať jednociferné číslo s dvojciferným
číslom, v obore do 20, bez prechodu cez základ
─ na základe analógie s počítaním v prvej
desiatke.
Vedieť sčítať jednociferné číslo s dvojciferným
do 20, bez prechodu cez základ ─ na základe
analógie s počítaním v prvej desiatke.
Vedieť identifikovať priestorové útvary na
základe niektorých ich pozorovaných
vlastností.
Vedieť určovať polohu na základe preberaných
výrazov (napr. nad, pod pri, medzi atď.).

Mediálna výchova

Vedieť reťazovo počítať, sčítavať a odčítavať.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Dopravná výchova

Skúška správnosti – overenie správnosti riešenia. Overiť správnosť riešenia slovnej úlohy.

Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného
do 20, bez prechodu cez základ.

Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Vedieť odčítavať
jednociferné číslo od dvojciferného čísla do 20,
bez prechodu cez základ ─ na základe analógie
s počítaním v prvej desiatke.
Vedieť odčítavať jednociferné číslo
od dvojciferného čísla do 20, bez prechodu cez
základ ─ s využitím rozkladu dvojciferného
čísla na desiatky a jednotky.
Vedieť vytvárať jednoduchý matematický text
k príkladom.
Riešiť rozsiahlejšie matematické úlohy.

Environmentálna výchova
Regionálna výchova a
tradičná ľudová kultúra
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

Geometria.
Sčítanie a odčítanie.

4

Riešenie aplikačných 4
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické myslenie.

Opakovanie.

12

rozkladu menšiteľa na
desiatku a jednotky.
Zábavné hry
Tvorba jednoduchých modelov z priestorových
s rovinnými
geometrických útvarov.
a priestorovými útvarmi
– žiacke projekty.
Slovné úlohy so
zadaním.
Sčítanie viacerých
členov so zámenou
poradia tak, aby
nenastal prechod cez 10.

Vedieť vytvoriť jednoduchý model
z priestorových útvarov.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

Matematické hádanky,
hlavolamy a rébusy.

Riešenie zábavných matematických úloh .

Vedieť použiť nadobudnuté poznatky pri
riešení hádaniek , hlavolamov a rébusov.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

Opakovanie vedomostí
z 1. ročníka.

Riešenie úloh.

Vedieť riešiť úlohy samostatne.

Mediálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Predmet: Matematika
Tematický celok

Ročník: druhý
4 hodiny týždenne, spolu 133 vyučovacích hodín

Časová
dotácia

Sčítanie a odčítanie v
obore do 20 s
prechodom cez základ
10

25

Vytváranie predstáv o
prirodzených číslach
v obore do 100

18

Téma
Sčítanie a odčítanie v
obore do 20 s prechodom
cez základ
10

Obsahový štandard
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s
prechodom cez základ 10 (aj pomocou
znázorňovania)
Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých
sčítancov napr. 2 + 2 + 2 (aj ako
propedeutika
k budúcemu násobeniu prirodzených čísel)
Počítanie spamäti
Automatizácia spojov
Riešenie jednoduchých slovných úloh na
sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ
10 v obore do 20
Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:
- určenie súčtu, keď sú dané sčítance,
- zväčšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek,
- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a
druhý sčítanec,
- zmenšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek,
- porovnávanie rozdielom Zložená
slovná úloha: (a + b + c)
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh
Tvorenie textov k numerickým príkladom
Prirodzené čísla 20 – 100
Predstavy o prirodzenom čísle do 100
Čítanie a písanie čísel 20 – 100

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Osvojiť si spoje sčítania a odčítania
Čitateľská gramotnosť
s prechodom cez základ 10.
Vie spamäti všetky spoje sčítania
a odčítania s prechodom cez základ 10
v obore do 20.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
sčítanie typu: urči súčet, keď sú dané
sčítance.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
sčítanie typu: zväčši dané číslo o niekoľko
jednotiek.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: urči jedného sčítanca, ak
je daný súčet a druhý sčítanec.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: zmenšenie daného čísla
o niekoľko jednotiek.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: porovnávanie rozdielom.
Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá
vedie k zápisu (a + b + c).
Riešiť nepriamo sformulované slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie s prechodom cez
základ 10 v obore do 20.
Samostatne tvoriť k primeranej situácii
príklad na sčítanie a odčítanie s prechodom cez
10 v obore do 20.
Environmentálna výchova
Určiť počet predmetov v danej skupine a
vyjadriť tento počet v obore do 100.
Priradiť príslušný počet predmetov

Tematický celok

Geometria

Časová
dotácia

20

Téma

Obsahový štandard

Vytváranie predstáv o
prirodzených číslach v
obore do 100

Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a
jednotiek v obore od 20 do 100
Určovanie počtu,..., po jednom, po dvoch,
desiatich, utváranie skupín vecí o danom
počte
Porovnávanie čísel
Riešenie úloh na porovnávanie (aj ako
propedeutika nerovníc)
Slovné úlohy na porovnávanie

Geometria

Bod, priamka, polpriamka, úsečk.
Rysovanie priamok a úsečiek
Vyznačovanie úsečiek na priamke,
polpriamke a na danom geometrickom
útvare
Jednotky dĺžky – cm,dm,m
Meranie dĺžky úsečky
Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky
Budovanie telies z kociek podľa vzoru,
podľa obrázka.
Stavba jednoduchých telies

Výkonový štandard
k danému číslu v obore do 100.
Vedieť usporiadať, čítať a písať čísla od 20
do 100.
Rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100
(od 10 do 99) na desiatky a jednotky.
Zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet
desiatok a jednotiek a graficky to
znázorniť.
Porovnať a zapísať čísla v obore do 100
pomocou znakov <, >, = .
Vedieť sa orientovať v číselnom rade
v obore do 100.
Vedieť porovnať dvojciferné čísla
pomocou radu čísel.
Porovnať pomocou znázornenia a zapísať
dvojice dvojciferných čísel v obore do 100
pomocou znakov <, >, =.
Vedieť určiť správne poradie čísel a
poznať vzťahy medzi číslami v obore do
100 (prvý, druhý, posledný, hneď
pred, hneď za, atď.).
Riešiť pomocou ilustračného obrázka
jednoduchú slovnú úlohu (viac, menej,
rovnako) a zapísať pomocou znakov.

Vie vyznačovať body na priamke(úsečke)
a v rovine (na útvare).
Označovať ich veľkým tlačeným písmom
(písmenom A, B, C, atď.)
Narysovať a označovať úsečku a priamku.
Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky
(v cm) a označovať ju.
Odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou
na centimeter.
Porovnať úsečky podľa ich dĺžky.
Zostaviť jednoduché stavby podľa vzoru, alebo
podľa obrázka.
Vytvárať jednoduché telesá z kociek.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Čitateľská gramotnosť,
Mediálna výchova,
Boz, OČP

Finančná gramotnosť,
Mediálna výchova,
Informatívna výchova

Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v
obore do 100

Riešenie aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické myslenie

50

20

Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v obore prechodu a s prechodom cez základ 10 v obore do
100
do 100
Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného
bez prechodu cez základ 10 a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100. Vlastnosti sčítania
Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel.
Počítanie spamäti a písomne
Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška
správnosť.
Riešenie jednoduchých, zložených úloh, ktoré
vedú k zápisu a + b + c; a + b - c; a – b
–c
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 100

Vedieť sčítavať spamäti dvoj- aj jednociferné Finančná gramotnosť
čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v
obore do 100.
Vedieť spamäti odčítať jednociferné číslo od
dvojciferného bez prechodu aj
s prechodom cez základ 10 v obore do 100.
Riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a
odčítanie dvojciferných čísel spamäti
(náročnejšie písomne). Poznať vlastnosti
sčítania a vedieť ich správne použiť pri riešení
príkladov.
Vie urobiť skúšku správnosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh.
Vedieť riešiť jednoduché a zložené úlohy
vedúce k zápisu a + b + c; a + b - c;
a – b – c; v obore do 100.
Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na
sčítanie a odčítanie v obore do 100.

Riešenie aplikačných úloh
Názorný úvod k učivu z logiky
a úloh rozvíjajúcich
Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a
špecifické matematické
posúdenie ich správnost.
myslenie
Dichotomické triedenie
Tvorba postupnosti podľa daného pravidla
Objavenie a sformulovanie pravidla, tvorenia
postupnosti predmetov, čísel
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh
Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov
Hľadanie všetkých možností usporiadania dvoch,
troch predmetov, farieb, písmen, čísel

Vedieť primerane rozlíšiť istý a nemožný jav
(pravdivý, nepravdivý).
Triediť predmety (veci, prvky) podľa jedného
znaku ( napr. podľa farby, tvaru, veľkosti a
pod.). Vedieť nájsť pravidlo postupnosti; a
pokračovať vo vytvorenej postupnosti. Hľadať
všetky možnosti usporiadania dvoch, troch
predmetov (vecí, prvkov). Vedieť vytvoriť
systém pri hľadaní, a všetky možnosti zapísať.
Vedieť urobiť zo získaných a znázornených
udalostí jednoduché závery.

Finančná gramotnosť,
Čitateľská gramotnosť,
Environmentálna výchova,
Protidrogová výchova,
Výchova k rodičovstvu,
Dopravná výhova,
BOZ

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784 / 8, 93039 Zlaté Klasy
Predmet: Matematika
Tematický celok

Násobenie a
delenie
prirodzených
čísel

Ročník: tretí
4 hodiny týždenne, spolu 1 4 8 vyučovacích hodín

Časová
dotácia
44 h

Téma
Násobenie

Delenie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi
násobením a sčítaním. Nácvik násobenia
v obore do 20. Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov.
Sčítanie, rovnaké sčítance, násobenie, znak
násobenia( . ), súčin, činiteľ, niekoľkokrát
viac...

Environmentálna výchova
Pohotovo počítať po 2, 3, 4, 5, ... .
Pochopiť násobenie ako sčítanie
rovnakých sčítancov.
Poznať znak násobenia ( . ). Vedieť
spamäti všetky spoje (príklady) násobenia
v obore prirodzených čísel do 20. Zväčšiť
dané číslo násobením niekoľkokrát. Vedieť
násobiť číslom 1 a 0. Pochopiť princíp
násobenia v závislosti od poradia činiteľov.

Riešenie slovných úloh na násobenie.
Propedeutika úloh na násobenie s
kombinatorickou motiváciou. Tvorenie
slovnej úlohy k danému numerickému
príkladu na násobenie v obore do 20.
Riešenie nepriamo sformulovaných
slovných úloh na násobenie v obore do 20.
Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako
preopedeutika) v obore do 20.
Slovná úloha, zápis slovnej úlohy správnosť
riešenia, kontrola správnosti riešenia,
výsledok, odpoveď,...

V obore do 20 riešiť jednoduché slovné
úlohy na násobenie typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,
2. zväčšiť dané čísla niekoľkokrát.

Zavedenie delenia. Propedeutika zlomkov
(rozdeľovanie na polovice, tretiny,...) Delenie,
ako postupné odčítanie rovnakého čísla. Nácvik
delenia v obore do 20. Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením
a násobením Celok, časť celku, odčítanie,
delenie, znak delenia ( : ), delenec, deliteľ,
podiel, niekoľkokrát menej, počet rovnakých
častí (delenie na), skupiny danej veľkosti
(delenie)

Odčítať od daného čísla postupne niekoľko
rovnakých čísel. Pochopiť súvislosť medzi
odčítaním a delením. Poznať znak delenia ( : ).
Vedieť spamäti všetky spoje (príklady) delenia
v obore prirodzených čísel do 20. Deliť číslom
1. Vedieť, že nulou sa nedelí. Zmenšiť dané
číslo delením niekoľkokrát. Vedieť deliť na
rovnaké časti (rozdelenie na daný počet
rovnakých častí), vedieť deliť podľa obsahu
(delenie po, rozdelenie

Environmentálna výchova
Dopravná výchova

Matematizovať primerané reálne situácie.
Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď.

Mediálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma
Rozšírenie
prirodzených čísel
v obore do 10 000.
Zavedenie jednotiek
dĺžky.

Sčítanie a
odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000

51 h

Sčítanie a odčítanie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Riešenie slovných úloh na delenie. Tvorenie
slovnej úlohy k danému numerickému
príkladu na delenie v obore do 20. Riešenie
slovných úloh na násobenie a delenie.
Slovná úloha, kontrola správnosti riešenia,
výsledok, odpoveď,...
Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených
čísel v obore do 10 000. Zobrazovanie čísel
na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich
zaokrúhľovanie na desiatky, stovky.
Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v
desiatkovej sústave. Číselná os. Nerovnice
(propedeutika). Slovné úlohy na
porovnávanie v obore do 10 000. Tvorenie
slovnej úlohy k danému príkladu na
porovnávanie v obore do 10 000.
Jednotky, desiatky, stovky, tisícky, troj- a
štvorciferné číslo, číselná os, pred, za,
rozklad čísla, vzťah pojmov číslo – číslica,
zostupný číselný rad, vzostupný číselný rad,
porovnávanie čísel, viac, menej, rovnako,
znaky >,<,=, zaokrúhľovanie.
Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km.
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich
premieňanie.
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km,
násobky 10, 100, 1000, premena jednotiek.

skupiny danej veľkosti
V obore do 20 riešiť jednoduché slovné
úlohy typu:
1. Rozdelenie daného čísla na daný počet
rovnako veľkých častí (delenie na) .
2. Delenie podľa obsahu .
3. Zmenšenie daného čísla niekoľkokrát.

Súčet, rozdiel, súčin, podiel,...
Pamäťové a písomné čítanie a odčítanie
prirodzených čísel.

Vedieť sčítať a odčítať jednoduché príklady Mediálna výchova
aj spamäti.
Ovládať algoritmus písomného sčítania a
odčítania v obore do 10 000. Pohotovo sčítať a
odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000.

Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom.
Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky.

Matematizovať primerané reálne situácie.
Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď. Riešiť slovné úlohy na
násobenie i delenie.
Vedieť čítať a písať troj- a štvorciferné
čísla. Počítať po tisícoch, stovkách,
desiatkach, jednotkách. Rozložiť troj- a
štvorciferné čísla na tisícky, stovky,
desiatky a jednotky, aj opačne – t. j. vedieť
zapísať pomocou jednotiek, desiatok,
stoviek a tisícok troj- a štvorciferné čísla.
Zobrazovať a porovnávať čísla na číselnej
osi i pomocou znakov >,<,=. Riešiť v obore
prirodzených čísel do 10 000 nerovnice
typu: x< 6 150, x > 322. Získať prvotné
poznatky o zaokrúhľovaní prirodzených
čísel. Vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla
na desiatky, ovládať algoritmus pri
zaokrúhľovaní čísel na desiatky. Riešiť
slovné úlohy na porovnávanie v obore do
10 000. (Slovné úlohy charakterizované
vzťahmi viac, menej, rovnako.)
Vedieť porovnávať jednotky dĺžky. Vedieť
pohotovo premieňať jednotky dĺžky.

Prírodoveda

Prevencia drogových
závislostí

Dopravná výchova

Časová
Tematický
dotácia
celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard
Osvojiť si praktické sčítanie a odčítanie na
kalkulačke v obore do 10 000. Vedieť urobiť
kontrolu správnosti.

Prierezové
témy
Medzipredmetové
vzťahy

Sčítanie a odčítanie

Riešenie jednoduchých a zložených slovných
úloh. Tvorenie textov k numerickým príkladom.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných
úloh. Riešenie slovných úloh s neprázdnym
prienikom. Jednoduchá slovná úloha, zložená
slovná úloha, zápis slovnej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, súčet, rozdiel, súčin,
podiel, zväčšiť a zmenšiť dané číslo,...

Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
odčítanie.
Riešiť nepriamo sformulované slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 10
000. Riešenie slovných úloh s neprázdnym
prienikom v obore do 10 000.
Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď. Matematizovať primerané
reálne situácie.

Témy finančnej
gramotnosti:
Finančná zodpovednosť
a prijímanie rozhodnutí
Používanie spoľahlivých
informácií a rozhodovacích
procesov v osobných
financiách

Prevziať zodpovednosť za osobné finančné
rozhodnutia. Nájsť a vyhodnotiť informácie
z rôznych zdrojov. Posúdiť význam boja proti
korupcií, ochrany proti praniu špinavých peňazí
a ochrany finančných záujmov EÚ. Prijímať
finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív
a dôsledkov. Určiť rôzne spôsoby komunikácie
o finančných záležitostiach. Stručne zhrnúť
hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.

Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich
možných dôsledkov. Uviesť príklady, prečo sa
oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne
informovaný. Opísať zdroje finančných
informácií. Navrhnúť spôsoby riešenia situácií, Finančná
v ktorých sa stretli s klamstvom, podvodom,
gramotnosť
nečestným správaním. Zoradiť osobné želania –
potreby- podľa ich dôležitosti. Stanoviť si
merateľné, krátkodobé, finančné ciele. Uviesť
jednoduché príklady, ako sa môžu osobné
informácie dostať k nepovolaným osobám.
Opísať možné dôsledky odhalenia vybraných
osobných informácií.
Uviesť príklady možnosti na vrátenie výrobkov
v miestnych obchodoch. Jednoducho opísať
základné práva spotrebiteľov.

Dopravná výchova

Geometria

34 h

Bod, priamka,úsečka

Bod, bod v rovine, priamka, úsečka, leží,
neleží, jednotka dĺžky (mm, cm, dm, m),
meranie dĺžky, dĺžka úsečky, odhad skutočnosť, vzdialenosť, meranie
vzdialenosti, porovnávanie,..
Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v
centimetroch. Meranie väčších vzdialeností:
- približne (napr. krokmi)
- s presnosťou na metre.
Odhad dĺžky:
- kratšej v centimetroch (milimetroch)
- dlhšej v metroch.
Rysovanie - základné zásady rysovania.
Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na priamke a danom geometrickom
útvare.

Odmerať dĺžku úsečky v mm a cm. Odmerať
a porovnať dĺžku vzdialenosti v triede a v
teréne krokom a odmeraním v metroch.
Získať predstavu o dĺžke (vzdialenosti) kratšej v cm, dlhšej v m a naučiť sa odhadnúť
tieto vzdialenosti v metroch (v triede a v
teréne). Osvojiť si a používať pri rysovaní
základné zásady (čistota, presnosť, vhodné
rysovacie pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri
rysovaní).
Zdokonaľovať rysovanie úsečky danej
dĺžky (v cm) a jej označovanie. Vedieť
narysovať úsečku danej dĺžky v mm.
Zdokonaľovať rysovanie priamok a ich
označovanie.

Dopravná výchova

Environmentálna
výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

19 h
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie

Téma

Riešenie úloh

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej
sieti. Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných
útvarov v štvorcovej sieti.
Štvorcová sieť, rady, stĺpce, rovinný útvar,
zmenšiť, zväčšiť, ...

Narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti. Výtvarná výchova
Zväčšovať a zmenšovať rovinné útvary v
štvorcovej sieti (štvorec, obdĺžnik).

Stavba telies z kociek na základe plánu
(obrázka). Kreslenie plánu stavby z kociek.
Priestor, teleso, kocka, kváder, stavba z
kociek, plán, ...

Vedieť vytvárať (budovať) z kociek rôzne
stavby telies podľa plánu (obrázka).
Nakresliť plán stavby z kociek.

Ochrana životného
prostredia

Úlohy na propedeutiku kombinatoriky
(vytváranie všetkých možných skupín
predmetov z daného počtu predmetov po
dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a
symbolmi). Vytváranie skupín podľa daného
i objaveného pravidla.
Predmet, skupina predmetov, vlastnosť,
dvojica, trojica, symbol, systém, ...

Vytvárať rôzne skupiny predmetov po
dvoch, troch manipulatívnou činnosťou i
symbolmi na základe spoločnej /príp.
rozdielnej/ charakteristiky, znaku,

Dopravná výchova

Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti
(pozorovanie istých udalostí, možných ale
neistých udalostí a nemožných udalostí).
Pravda, istá udalosť, možná udalosť,
možná ale neistá udalosť, nemožná
udalosť,nepravda, pravdivosť,
pravdepodobný, nepravdepodobný,...

Rozlišovať isté, neisté, možné a
nemožné udalosti primerané veku.

Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytváranie tabuliek z údajov získaných
žiakmi. Riešenie úloh na delenie s
kombinatorickou motiváciou.
Tabuľka, riadok, stĺpec,...

Environmentálna výchova
Riešiť primerané nepriamo sformulované
úlohy. Získavať a zhromažďovať potrebné
údaje. Zo získaných údajov vedieť zostaviť
a prečítať tabuľku.

Ochrana života a zdravia
pravidiel na vytváranie dvojíc, trojíc
predmetov zo skupiny daného počtu
predmetov. Vedieť si vytvoriť systém pri
vypisovaní možností.
Mediálna výchova

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784 / 8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: štvrtý
4 hodiny týždenne, spolu 151 vyučovacích hodín

Predmet: Matematika
Tematický celok

Časová
dotácia

Násobenie a delenie 55 h
v obore násobilky

Téma
Násobenie a delenie v
obore násobilky

Obsahový štandard
Násobenie a delenie v obore násobilky.
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na
polovice, tretiny, ...)
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Násobenie a delenie na kalkulačke v obore
násobilky do 100.
Komutatívnosť násobenia (propedeutika).
Propedeutika úloh na násobenie s
kombinatorickou motiváciou.
Násobenie a delenie ako vzájomne opačné
matematické operácie (propedeutika).

Riešenie slovných úloh Riešenie slovných úloh na násobenie a
na násobenie a delenie delenie.
Riešenie jednoduchých slovných úloh typu:
porovnanie podielom.
Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k
zápisu: a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b +
+ c . d (aj typy úloh z predchádzajúceho
ročníka).
Tvorenie textov k numerickým príkladom.
Slovné úlohy na priamu úmernosť
(propedeutika).
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu
na násobenie a delenie v obore násobilky do
100.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Vedieť spamäti všetky základné spoje
násobenia a delenia v obore násobilky do 100.
Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a
delenia v obore násobilky.
Ovládať algoritmus násobenia.
Vedieť spamäti násobiť a deliť 10 a 100.
Osvojiť si praktické násobenie a delenie na
Environmentálna výchova
kalkulačke.
Vedieť rozlíšiť a použiť správnu
Dopravná výchova
počtovú operáciu v úlohách
charakterizovaných
pojmami koľkokrát viac, o koľko viac, koľkokrát
menej, o koľko menej.
Chápať súvislosť medzi násobením a delením,
násobenie a delenie ako vzájomne opačné
matematické operácie.
Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie.
Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na
Environmentálna výchova
násobenie v obore násobilky do 100 typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,

2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát.
Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na
delenie v obore násobilky do 100:
1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako
veľkých častí (delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát
Vedieť riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu:
porovnanie podielom.
Riešiť zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu:
a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d.
Vytvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na
násobenie a delenie v obore násobilky do
100.
Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku ) a

formulovať odpoveď.

Tematický celok

Časová
dotácia

Sčítanie a odčítanie 45 h
v obore do 10 000

Téma
Písomné sčítanie a
odčítanie prirodzených
čísel do 10 000

Obsahový štandard
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v
obore do 10 000 spamäti.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v
obore do 10 000 s využitím kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné
matematické operácie.
Počítanie so zaokrúhľovanými číslami.
Skúška správnosti riešenia.

Riešenie slovných úloh Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov jednoduchých a
zložených slovných úloh v číselnom obore
do 10 000.
Riešenie slovných úloh za pomoci
zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých nerovníc.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Poznať algoritmus písomného sčítania a
odčítania a vedieť ho pohotovo využívať
pri výpočtoch.
Písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v
obore do 10 000.
Spamäti sčítať a odčítať prirodzené čísla v
obore do 10 000 v jednoduchých
prípadoch.
Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore
Mediálna výchova
do 10 000 na kalkulačke.
Sčítať a odčítať primerané troj- a
štvorciferné čísla spamäti.
Sčítať a odčítať troj- a štvorciferné čísla
pomocou kalkulačky.
Chápať súvislosť medzi sčítaním a odčítaním,
sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné
matematické operácie.
Vedieť približne počítať so zaokrúhľovanými
číslami na desiatky a stovky.
Riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh
na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.
Riešiť všetky typy zložených slovných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.
Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania.
Samostatne zapísať postup riešenia slovnej
úlohy. Vedieť overiť správnosť riešenia
(výsledku) a formulovať odpoveď. Vedieť
zostaviť zápis k slovnej úlohe.
Matematizovať a znázorniť primerané reálne
situácie.
Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie
typu: 1. Určenie súčtu, keď sú dané dva
sčítance, 2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko
viac).
Riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie
typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a
druhý sčítanec.

2. Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko
menej).
3. Porovnávanie rozdielom.

Prírodoveda

Prevencia drogových
závislostí

Dopravná výchova

Plánovanie a hospodárenie Vypracovať osobný finančný plán
Popísať spôsob používania rôznych metód
s peniazmi
platenia.
Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe
Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.

Žiak vie:
- Roztriediť výdavky na domácnosť a
príjmy v domácnosti.
- Opísať, za čo všetko rodičia v
domácnosti platia. Vysvetliť používanie
peňazí v bežných situáciách (hotovostná
a bezhotovostná forma peňazí)
- Porovnať ceny rovnakého výrobku v
dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť
zodpovedné rozhodovanie, primerané
osobnému veku, pri nákupe.
Opísať na jednoduchých príkladoch význam
vzájomnej pomoci a charitatívnych aktivít.

Tematický celok

Geometria a
meranie

Časová
dotácia
35 h

Téma
Rysovanie – základné
zásady rysovania

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Rysovanie – základné zásady rysovania.
Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej
sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc
susedných strán.
Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet
veľkosti strán, propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Násobok dĺžky úsečky.

Osvojiť si a používať pri rysovaní
základné zásady (čistota, presnosť,
vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a
bezpečnosť pri rysovaní).
Vyznačovať body na priamke (úsečke) a v
rovine (na útvare).
Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky
na priamke (v mm; v cm) a označovať
ju. Označovať strany a vrcholy veľkým
tlačeným písmom (písmenom A, B, C,
atď.).
Poznať vlastnosti štvorca, obdĺžnika
a vedieť ich charakterizovať.
Vedieť narysovať štvorec (obdĺžnik)
vo štvorcovej sieti s danou dĺžkou
strany (strán).
Vedieť vypočítať súčet a rozdiel
dĺžok úsečiek.
Vedieť vypočítať násobok dĺžky úsečky.
Vypočítať a vedieť zapísať obvod štvorca
(obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán.
Narysovať ľubovoľný trojuholník a
pomenovať jeho vrcholy a strany.
Poznať vlastnosti trojuholníka (počet
vrcholov, strán).
Odmerať veľkosti (dĺžku úsečky) strán
trojuholníka s presnosťou na cm (na mm).
Porovnať strany trojuholníka (úsečky)
podľa ich dĺžky.
Vypočítať obvod trojuholníka ako súčet
dĺžok strán.

Rysovanie trojuholníka Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak
sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho
vrcholov a strán.
Meranie dĺžok strán trojuholníka s
presnosťou na centimetre, na milimetre.
Obvod trojuholníka (len ako súčet veľkosti
strán, propedeutika).

Narysovať ľubovoľný trojuholník a pomenovať jeho
vrcholy a strany
Poznať vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov,
strán) Odmerať veľkosti (dlžku úsečky) strán
trojuholníka s presnosťou na cm (na mm).
Porovnať strany trojuholníka (úsečky) podľa ich
dĺžky. Vypočítať obvod trojuholníka ako súčet
dĺžok strán.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Prírodoveda

Prevencia drogových
závislostí

Dopravná výchova

Prírodoveda

Prevencia drogových
závislostí
Dopravná výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma
Rysovanie ľubovoľnej
kružnice a kruhu s
daným stredom,
kružnice a kruhu s
daným stredom a
polomerom

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Poznať základný rozdiel medzi kruhom a
kružnicou.

Vlastnosti kruhu a kružnice.
Premieňanie jednotiek
dĺžky.
Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky.
Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa
plánu (obrázka).
Kreslenie plánov stavieb z kociek.

Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu
(kruh) s daným stredom.
Narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s
daným stredom a polomerom.
Vedieť vyznačiť polomer
kružnice. Vedieť premieňať
jednotky dĺžky.
Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky
/napr. 4 dm 13 cm na mm/
Vytvárať (budovať) z kociek rôzne stavby
telies podľa vzoru a podľa obrázka.
Vytvárať a opísať vlastné jednoduché
telesá z kociek.
Nakresliť plán stavby z kociek.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

Maďarský

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a hodnoty
Náboženská výchova
prvý, druhý, tretí, štvrtý
týždenne 1 hodina

ŠVP 1.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Predmet náboženská výchova je zaradený medzi výchovné predmety. Vyučuje sa jednu hodinu do týždňa. Tento predmet nie je hodnotený známkou z
výchovného hľadiska, hoci vedomostná časť sa dá hodnotiť. Nakoľko je náboženská výchova výchovno-vzdelávacím predmetom, je nevyhnutné vyžadovať
od žiakov primerané vedomosti. Pri napĺňaní vedomostných a výchovných cieľov treba dbať, aby obidve stránky boli primerane vyvážené a do výučby
zapájať zážitkovú formu pre lepšie chápanie učiva. Nakoľko dejiny a kultúra nášho národa, ako aj celej Európy, stoja na kresťanskom základe, položenom
svätým Cyrilom a Metodom, je samozrejmosťou toto duchovné bohatstvo poznávať a rozvíjať súčasne so zdokonaľovaním sa v ďalších oblastiach
spoločenského i osobného života.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu náboženská výchova, je výchova na báze hodnôt k základnej slobode, k zodpovednosti, k vedomostiam a k samostatnému rozhodovaniu
mladého človeka. Žiaci spoznávajú starozákonné dejiny, postupne poznávajú Boha Stvoriteľa, Pôvodcu všetkého, Zákonodarcu, ktorý si vyvolil svoj osud a
cez stáročia ho pripravuje na prijatie Mesiáša.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa používajú: Kol. autorov: Cesta lásky – pracovné listy pre 1. ročník ZŠ
Kol. autorov: Cesta dôvery – pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ
Kol. autorov: Cesta viery – pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ, Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Spišská Nová Ves, 2011
Dobrenková: Cesta nádeje – PZ pre 4. ročník ZŠ, Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Spišská Nová Ves, 2011
Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre prvý ročník základných škôl „Cesta lásky“ Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre druhý ročník
základných škôl „Cesta dôvery“ Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre štvrtý ročník základných škôl „Poznávanie nádeje“

Základná škola s VJM Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Predmet: Náboženská výchova
Tematický celok
Som na svete z lásky

Časová
dotácia
6

Ročník: prvý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Téma

Ja
Čo dokážem
Svet, v ktorom žijem
Svet
Patrím do rodiny
Vidieť srdcom

Rodina – ohnisko
lásky

8

Komunikácia v rodine
Modlitba za chlieb
Zem, v ktorej žil Ježiš
Vianoce
Povolanie učeníkov
Ježiš a deti
Svadba v Káne
Pastieri, mudrci

Obsahový štandard
Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši
od ostatných. Na základe pozorovania
vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky.
Oceniť lásku rodičov k deťom. Uvedomiť si
prejav lásky Boha k človeku v jeho
stvorenstve. Osvojiť si návyk verbálneho
poďakovania za prejavy lásky. Identifikovať
sa s človekom, ktorý koná dobro.

Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu
komunikácie, pomocou učiteľa reprodukovať
modlitbu Otče náš. Uvedomovať si dôležitosť
komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a medzi
ľuďmi navzájom. Osvojiť si v praxi správny
spôsob komunikácie (pozdraviť, poprosiť,
poďakovať, ospravedlniť sa). S pomocou
učiteľa sformulovať ďakovnú modlitbu (za
rodičov, rodinu).

Výkonový štandard
Žiak :
-prejavuje odvahu vyjadriť sa, prezentovať
svoj pohľad na tému, chápe obsah textu a
reaguje naň.
-vníma potrebu lásky, objavuje hranice
dobra a zla.
-Poznáva a ochraňuje svoje najbližšie
životné prostredie. Prejavuje úctu k živým a
neživým súčastiam prírody, aktívne ich
poznáva, ochraňuje, objavuje hodnotu
rodiny.
-Zaujíma sa o spoznávanie sa svojich
schopností a daností, prispôsobuje svoje
správanie potrebám rodiny a svojej blízkej
skupiny.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Ochrana života a zdravia
Environmentálny
výchova Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikulturálna výchova
Výtvarná výchova

Žiak:
-dokáže kultivovanie poprosiť, modlitbu
Otče náš vie a realizuje jednoduchým
spôsobom vo svojom živote, pozná úlohy
rodiny a úlohu jej jednotlivých členov.

Ochrana života a zdravia
Environmentálny
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikulturálna výchova
Výtvarná výchova
Maďarský jazyk
(dramatizácia)
Hudobná výchova (spev)

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Dar lásky

6

Premena kamenného
srdca
Zvestovanie,
Návšteva Alžbety
Ježiš Kristus – dar pre
svet

Moc života a lásky

7

Prebudenie zo spánku
Vzkriesenie Jairovej
dcéry
Kríž– znamenie smrti a
znamenie života
Ježiš je vzkriesenie a
život
Pôst
Kríž – znamenie
smrti a znamenie
života
Ježiš je vzkriesenie a
život

Spoločenstvo lásky

6

Kostol
Staviame kostol
Božia rodina
Duch svätý
Legenda o sv. Jurajovi.
Opakovanie – Aké mám
srdce ja

Prierezové témy

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Počúvať text rozprávky s porozumením a
pokúsiť ho prepojiť so svojím životom. Opísať
biblický príbeh i vzkriesení Jairovej dcéry. Opísať
Ježišovo zmŕtvychstanie ako víťazstvo života nad
smrťou.
Pozorovať zmeny v prírode v jarnom období a
pokúsiť sa ich prepojiť so slávením
veľkonočných sviatkov.

Otvorenosť pre metaforické vyjadrovanie,
reprodukcia biblického posolstva svojimi
slovami o vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej
smrti a zmŕtvychstaní. Orientuje sa v striedaní
kresťanských sviatkov. Objavuje hranice smrti a
života v ľudskom živote, otvorenosť pre
kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí
životu.
Zaujíma pozitívne a empatické postoje k
chorým, osobám so zdraotným postihnutím,
starým ľuďom a tým, ktorí potrebujú
prebudenie k životu.

Ochrana života a zdravia
Environmentálny výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikulturálna výchova
Výtvarná výchova
Maďarský jazyk
Hudobná výchova

Opísať udalosť zoslania Ducha Svätého.
Vysvetliť zmysel cirkvi ako Božej rodiny.
Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv.
Jurajovi. Prostredníctvom biblickej legendy
vnímať pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom.

Rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych
skutočností, spontánne a samostatné
hodnotenie v bezprostrednom okolí:
správne/nesprávne, dobré/zlé, čo sa
páči/nepáči, v rozsahu svojej detskej
skúsenosti.

Environmentálny výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Maďarský jazyk

Medzipredmetové vzťahy
Počúvať sporozumením legendu os sv.
Žiak:
Ochrana života a zdravia
Mikulášovi, biblický príbeh zvestovania a
-so záujmom počúva, slovne prejví radosť a
Environmentálny výchova
narodenia Ježiša. Reprodukcia modlitby Zdravas vďačnosť z obdarovania.
Osobnostný a sociálny
-vníma obrazy, symboly, posolstvo legendy a
Mária.
rozvoj
Multikulturálna výchova
Vnímať atmosféru adventného a vianočného
bibnlického textu, orientuje sa v striedaní
času.
všedných dní a kresťanských sviatkov. Preživa Výtvarná výchova
Maďarský jazyk
Pripraviť darček pre obdarovanie. Prejaviť
atmosféru Vianoc a spája ju so skutočnosťou
Hudobná výchova
radosť a vďačnosť z daru.
Božieho daru pre ľudí.

Základná škola s VJM Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Predmet: Náboženská výchova
Tematický celok
BOH MI
DÔVERUJE

Časová
dotácia
5

Ročník: druhý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Téma

Ďakujeme za
prázdniny
Krása, účelnosť a
veľkoleposť prírody
Svet – prejav dôvery
Boha voči človeku
V záhrade života

Obsahový štandard
Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody
Svet - prejav dôvery Boha voči človeku
Obraz rajskej záhrady
Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za
životné prostredie
Aktuálna téma: Október - mesiac svätého
ruženca

Výkonový štandard
Žiak vie
• porovnať človeka s ďalšími Božími dielami
• uviesť príklady odlišnosti človeka od
ostatných živočíchov
• zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho
zodpovednosť za svet
• vnímať stvorený svet ako prejav Božej
lásky a starostlivosti
spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní
dobra
• na príkladoch rozlíšiť dobro od zla
• na modelovej situácií vnímať krivdu
spôsobenú nesprávnym rozhodnutím
• prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo
stvorenia s pomocou učiteľa navrhnúť a
realizovať triedny environprojekt (návrhy:
triedenie odpadu, zber surovín, upratanie
školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik
a pod.)
• reprodukovať biblický príbeh o rajskej
záhrade a prostredníctvom symbolickej
reči
o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka
spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní
dobra
• na príkladoch rozlíšiť dobro od zla
• na modelovej situácií vnímať krivdu
spôsobenú nesprávnym rozhodnutím

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia
5

DÔVERUJEM
BOHU

Téma
Abrahám
Modlitba
Posvätený deň
Sviatok všetkých svätých

Obsahový štandard
Modlitba cvičenie ticha, modlitba ako
posväcovanie života
Boh a jeho meno
Oslavujem Boha
Sviatočný deň s TV a bez TV
Aktuálna téma: Pamiatka zosnulých,
Sviatok všetkých svätých

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiak vie
• na konkrétnom príklade opísať hlavné
Mediálna výchova
znaky a prejavy dôvery ľudskej dôvery
• reprodukovať biblický príbeh o
Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho
prepojiť so svojím životom
• vnímať potrebu človeka niekomu veriť
• vnímať Božiu lásku prostredníctvom
sveta okolo nás
• na príklade rozhovoru opísať potrebu
medziľudského dialógu a potrebu modlitby
• stíšiť sa a načúvať
• vnímať Boha ako toho, ktorému môže
veriť a o všetkom mu povedať
• jednoduchým spôsobom formulovať
modlitbu vlastnými slovami
• vysvetliť potrebu pravidelnosti v
modlitbe
• vysvetliť význam používania mena v
živote človeka ako prejavu úcty
• s úctou volať spolužiakov po mene
• vysvetliť význam používania Božieho
mena ako vyjadrenia Božej blízkosti
• prejaviť úctu k Božiemu menu a k
predmetom pripomínajúcim Boha (kríže pri
ceste, sochy svätých a pod.).
• pozorovať životný rytmus striedania
práce a odpočinku
• jednoduchým spôsobom opísať nedeľu
ako Boží dar pre človeka
objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do
jej slávenia

Tematický celok

Časová
dotácia
6

DÔVERA V
RODINE

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Božie pozvanie do ľudskej rodiny - Legenda Žiak vie
o Lucii
• prostredníctvom legendy opísať rodinu
Pozvanie do Božej rodiny (krst)
ako miesto istoty, lásky a dôvery
Človek ako neopakovateľné Božie dielo
• jednoducho nakresliť symboly krstu
Rodina ako spoločenstvo,
• s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé
Úlohy a role v rodine
krstné symboly
Jakub
a
Ezau
(vzťah
medzi
pravdou
a
• naformulovať vzťah medzi krstným
Cirkev – Božia rodina
dôverou)
menom a krstným patrónom
Aktuálna téma: Advent, Svätý Mikuláš
• reprodukovať príbeh o Jakubovi a
Ezauovi
• pomocou biblického príbehu nájsť súvis
medzi pravdou a vzájomnou dôverou
v medziľudských vzťahoch
• používať zdvorilé oslovenie ako prejav
úcty voči rodičom a iným ľuďom
• formulovať modlitbu za rodičov
Legenda o Lucii Božie pozvanie do
ľudskej rodiny
Môj krst

konkrétnymi skutkami slúžiť rodine
6
DÔVERUJEME SI
NAVZÁJOM

DESATORO –
POZVANIE K
SLOBODE A K
DÔVERE

6

Boží dar
Čisté srdce
Osobný
majetok
Boháč a
Lazár
Legenda o
Lucii - Božie
pozvanie do
ľudskej
rodiny
Môj krst

Schopnosť hovoriť ako Boží dar (výchova k Žiak vie
citlivosti voči vyslovenému slovu)
• na modelovej situácii zdôvodniť význam
Čisté srdce Osobný majetok Boháč a Lazár
slova pre budovanie medziľudských
Aktuálna téma: Veľký pôst
vzťahov
• posolstvo biblického príbehu o boháčovi
a Lazárovi prepojiť so svojim životom
• na modelovej situácii vyjadriť potrebu
čistého srdca
• uviesť príklady osobného a spoločného
majetku
• navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku

Desatoro –
pozvanie k slobode
a k dôvere

Uzatvorenie zmluvy na Sinaji
Desatoro ako pravidlá

v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt
pomoci iným

Aktuálna téma: Máj - mesiac Panny Márie

Žiak vie
Osobnostný a sociálny
• reprodukovať príbeh o Mojžišovi
rozvoj
• chronologicky usporiadať podľa obrazov
dej príbehu
určiť kľúčový moment a pointu príbehu

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

• opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha
s ľuďmi na základe porozumenia
biblického textu
• reprodukovať Desatoro s pomocou
učiteľa
• sumarizovať, aplikovať nadobudnuté
poznatky učiva ročníka a jednotlivé
prikázania na konkrétnych modelových
situáciách
• vnímať a načúvať hlasu svedomia

Zmluva na Sinaji
Desatoro
Múdrosť
Zrkadlo pravdy

hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje
konanie v súlade so svedomím
POZVANIE NA
HOSTINU OBNOVENIE
DÔVERY

5

Pozvanie na hostinu –
obnovenie dôvery
Legenda o Lucii - Božie
pozvanie do ľudskej
rodiny
Môj krst
Cirkev – Božia rodina
Jakub a Ezau

Milosrdný otec/márnotratný syn Umenie
povedať zlu „nie“, obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi
a s Bohom Hostina lásky - sviatosť zmierenia
Aktuálna téma: úcta Srdca Ježišovho

Žiak vie
• intuitívne vnímať obrazný spôsob
vyjadrovania symbolickej reči
• otvoriť sa pre dobrého Boha
• reprodukovať biblický príbeh
milosrdného otca a márnotratného syna
• jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis
medzi správaním sa márnotratného syna a
vlastným rozhodovaním sa
• aktualizovať posolstvo biblického
príbehu na svoj osobný život
• reprodukovať ľútosť márnotratného syna
na základe porozumenia príbehu
• objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre
budovanie dobrých vzťahov
• vyjadriť radosť z odpustenia
• vyjadriť verbálne aj neverbálne
ospravedlnenie sa, priznanie si chyby
• formulovať následky konania zla na život
človeka
formulovať vlastnými slovami ľútosť

Osobnostný a sociálny rozvoj

Základná škola s VJM Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Predmet: Náboženská výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

Ročník: tretí
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Téma

Obsahový štandard

VERIŤ BOHU

3

Opakovanie a uvedenie
do témy ročníka
Čo je to viera
Čo znamená veriť?
Aký je Boh?

Vysvetliť potrebu spoznávania Boha pre svoj
život viery
Vnímať vzájomné prepojenie dôvery a viery
Biblické obrazy Boha
Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za
životné prostredie

JEŽIŠ
UZDRAVUJE

4

Veľká sila ukrytá v
malom
Božie Kráľovstvo ako
poklad
Uzdravenie slepého
Uzdravenie
hluchonemého
Uzdravenie chorého
s ochrnutou rukou
Uzdravenie ochrnutého
Mať zdravé nohy
Daj pozor, aby si to
nerozbil!
Len,aby to nebolo na mňa
Ježiš je hosťom u Zacheja
Mal by si sa zmeniť
Na ceste zmierenia –
márnotratný syn
Priebeh sv. zmierenia

JEŽIŠ NÁM
ODPÚŠŤA

3

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Byť ochotný spolupracovať
Vnímať náročnosť viery
Vnímať vzájomné prepojenie viery a dôvery
Naučiť sa primerane pracovať s biblickým
textom
Vyjadriť jednoduchý a vlastný obraz o Bohu

Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Podobenstvo o horčičnom semienku Ticho,
rozhovor, viesť k modlitbe vlastnými slovami
Reprodukovať biblické príbehy Vnímať
skutočnosť slepoty nevidiaceho Vedieť vyjadriť
vlastnú schopnosť vnímania iných
Uvedomiť si dôležitosť dávania Vnímať rôzne

Vnímať pojem Božie kráľovstvo
Opísať hlavné znaky a prejavy ľudskej dôvery
Reprodukovať biblický príbeh
Výchova svedomia
Identifikovať sa s biblickou postavou
Rozvíjať mravný úsudok
Prakticky si uvedomovať chudobných a
núdznych

Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova

Poznať pojmy vina a hriech
Vnímať vinu ako súčasť života
Vysvetliť potrebu obrátenia
Reprodukovať dané podobenstvo a vysvetliť
jeho význam
Osvojiť si priebeh sviatosti pokánia
Vysvetliť pojmy predsavzatie a pokánie

Sebareflexia – jej význam a dôležitosť
Formovať svoje mravné cítenie
Osvojiť si pojmy ako odpustenie a obrátenie
Vnímať sviatosť zmierenia ako dar
Oceniť sviatostný význam pokánia
Rozvíjať svoj mravný úsudok

Ochrana života zdravia

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok
JEŽIŠ NÁS
OSLOBODZUJE

Časová
dotácia
4

3

3

ČLOVEK VO SFÉRE 3
PEŃAZÍ

Téma
Židovská pascha
Pravidlá pre život na
slobode
Desatoro - obsah
jednotlivých prikázaní
Pravidlá budovania
vzťahu s Bohom
Vianoce

Obsahový štandard
Spoznať starozákonné biblické posolstvo
Reprodukovať Desatoro a vedieť vysvetliť
význam jednotlivých prikázaní

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Formovať postoj úcty a tolerancie k iným
náboženstvám

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Osvojovať si postoj zodpovednosti za svoje
správanie

Ochrana života a zdravia

Vedieť vysvetliť hriech a jeho následky
Vnímať zlo ako ublíženie sebe aj iným

Pravidlá budovania
Reprodukovať desatoro a vedieť ho aplikovať v
vzťahu s ľuďmi
živote
Desatoro božích prikázaní Spoznať osobnú zodpovednosť za svoje
správanie
Pozrieť sa do zrkadla
Oceniť a formovať svoje svedomie
Spytovanie svedomia

Osvojiť si postoj zodpovednosti za seba i
druhých
Formovať návyk pravidelnej sebareflexie

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Desatoro
Poznať, konať, vidieť to,
čo je v živote dôležité
Staré musí odumrieť aby
mohlo vyrásť nové
Smrť a nový život

Poznať príbeh o dievčatku so zápalkami
Vnímať obraznú reč podobenstva
Nájsť analógiu medzi podobenstvom
o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou
a zmŕtvychvstaním

Formovať návyk konania dobra a nie zla
Osobnostný a sociálny
Na základe poznaného utvárať svoje životné rozvoj
postoje
Aplikovať posolstvo podobenstva
Oceniť pravdu obraznej reči

Posúdenie významu
trvalých životných hodnôt
(Podobenstvo o
márnotratnom synovi)
Zváženie vplyvu penazí na
ich zachovávanie(Ježišovo
podobenstvo o talentoch)
Vybratie a stanovenie
životných priorít
a východísk zabezpečenia
životných potrieb

Svoje peniaze používajte spôsobom, ktorý sa
Žiak vie:
Finančná gramotnosť
páči Bohu. (Lukáš 16:9) – Vychodnotiť trvalé
Pomenovať základné ĺudské potreby a
životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi
základné ĺudské hodnoty.
životnými potrebami a financiami ako
Opísať postavenie členov rodiny pri
prostriedku ich zabezpečenia.
zabezpečovaní životných potrieb
Pochopiť vzťah ludská práca a peniaze a etickú Zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami v
súvislosť medzi bohatstvom a chudobou.
domácnosti. Rozlíšiť na príkladoch zo svojho
Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.
okolia, čo znamená byť bohatý alebo
chudobný.
Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania
s vecami, hospodárného správania sa vo
svojom okolí.

Vnímať hriech ako ublíženie hlavne sebe

Tematický celok
JEŽIŠ NÁS
POZÝVA NA
HOSTINU

Časová
dotácia
3

Téma
Kresťanská Veľká noc
Chlieb ako dar

Obsahový štandard
Spoznávať význam symboliky Veľkej noci
Vnímať veľkonočné tajomstvo ako základ viery
Pomenovať a pochopiť význam symbolov
Oceniť hodnotu chleba

3

3

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiak vie:
Aktívne vnímať a prežívať veľkonočné obrady Osobnostný a sociálny
rozvoj
Pripraviť jednoduchý veľkonočný pozdrav
Formovať nácvik úcty ku chlebu
Ochrana života a človeka

Ježiš sa stáva chlebom
Vinič
Strom, ktorý sa obetoval
Obeta ako dar
Stretnutie s Ježišom
Emauzskí učeníci

Jednoducho opísať spojitosť biblických príbehov
Pomenovať a vysvetliť symboly používané pri
sv. omši
Vnímať symbol obety
Oceniť obetu Ježiša na kríži

Formovať nácvik aktívneho slávenia
Eucharistie
Vedieť reprodukovať a pochopiť význam
biblického príbehu
Rozvíjať vnímanie svojho vnútorného duchovného sveta
Prijať ponúkané životné pravidlá za svoje

Svätá omša
Dnes ako vtedy…
Pozvanie na hostinu
Cesta viery
Zhodnotenie roč. témy

Postupne vnikať do tajomstva Eucharistie
Pomenovať spoločné znaky Poslednej večere
a slávenia sv. omše
Spoznávať Eucharistiu ako zdroj sily

Formovať návyk pravidelného prijímania Osobnostný a sociálny
Eucharistie
rozvoj
Objaviť rozmer ľútosti v živote
Vyjadriť radosť z odpustenia
Vyjadriť verbálne aj neverbálne ľútosť a vedieť
si priznať vinu

Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Základná škola s VJM Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Predmet: Náboženská výchova
Tematický celok
CESTA NÁDEJE

SLOVO O NÁDEJI

Časová
dotácia
6

11

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Úvodná hodina
Mať nádej
Som jedinečný
Cesta k druhým
Noe dôveruje Bohu
Obrazy Božej blízkosti

Cesta k sebe – som jedinečný
Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo)
Cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova
archa (Gn 6,18-20: zo všetkého živého, vezmi
do archy....)
Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej
blízkosti)

Žiak vie:

Biblia – kniha nádeje
Prvý zákon a Nový zákon
Zem Biblie
Dobytie zasľúbenej zeme
Gedeon
Pán Boh utešuje
Očakávanie Mesiáša
Príchod Mesiáša
Ježiš ohlasuje
Božie kráľovstvo
Ježiš sprítomňuje Božie

Biblia kniha kníh
Odkrývanie nádeje v živote biblických
postáv (sudca Gedeon, proroci Micheáš a
Izaiáš – kmeň Jesseho
Biblické posolstvo nádeje – príchod
Mesiáša (Ján Krstiteľ, Panna Mária)
Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo
(podobenstvá o Božom kráľovstve)
Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo
(Ježišove zázraky)

Žiak vie: vymenovať základné delenie
kresťanskej Biblie
• reprodukovať biblický príbeh o povolaní
Gedeona
• jednoduchým spôsobom interpretovať
biblické texty proroctiev prorokov
Micheáša (a ty Betlehem...)
a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako posolstvo
nádeje• interpretovať biblické príbehy o
Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii ako
naplnenie očakávanej nádeje na príchod
Vykupiteľa

kráľovstvo

vysvetliť čím je človek jedinečný
• reprodukovať biblický príbeh o
Noemovej arche
• nájsť súvis medzi biblickým príbehom o
Noemovej arche a zodpovedným prístupom k
prírode
• vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje
• objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k
druhým, k svetu a k Bohu
• objavovať zodpovednosť za prírodu a za
rozvíjanie dôstojnosti ľudského života
• vnímať potrebu sebariadenia
• akceptovať vzájomnú spätosť s celým
stvorenstvom
• formovať postoj nádeje prostredníctvom
biblických obrazov Božej blízkosti.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Environmentálna
výchova

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

• identifikovať sa s postojmi nádeje v
živote biblických postáv
• na príklade biblických postáv objavovať
prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“ ako
základný predpoklad pre
zmysel
• vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote
človeka a ľudstva.
• formovať postoj nádeje prostredníctvom
biblických postáv
• vysvetliť podobenstvá o Božom
kráľovstve ako obrazné príbehy
približujúce Božie kráľovstvo a cestu
k nemu
• interpretovať biblické príbehy o
Ježišových uzdraveniach ako znaky
Božieho kráľovstva a znaky Božieho
záchranného konania.
NÁDEJ
PRESAHUJÚCA
SMRŤ

6

Najväčšie obmedzenie
človeka
Bože, kde si? (Jób)
Ježiš – silnejší ako smrť
Vzkriesenie Lazára
Veľkonočné obdobie
Sviatosť pomazania
chorých

Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje
Bože, kde si? (Jób)
Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára)
Ježiš – silnejší ako smrť
Sviatosť pomazania chorých ako priestor
nádeje v situácii, kde pozemská nádej už
končí

Žiak vie • reflektovať svoj pohľad na
ľudské utrpenie
• vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako
súčasť ľudského života
• vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie
do súvisu s biblickými textami o Jóbovi a
kresťanským pohľadom na
zmysel ľudského utrpenia v kontexte
veľkonočných udalostí
• reprodukovať biblický príbeh o
vzkriesení Lazára
• objaviť súvislosť medzi Ježišovou
skúsenosťou s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou
presahujúcou smrť
• objaviť posolstvo veľkonočného

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva
nádej presahujúcu smrť
• objaviť vo sviatosti zmierenia a
Eucharistie posolstvo veľkonočného
tajomstva v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu smrť
• z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť
vetu, že život je silnejší ako smrť
• rozvíjať postoj empatie k ľudskému
utrpeniu
• je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so
životom a smrťou a náboženskú hĺbku
ktorú spoznáva v živote druhých ľudí a v
liturgii
SPORENIE A
INVESTOVANIE

1

Aplikácia rôzných
investičných stratégií,
ktoré sú súlade s osobnými
cieĺmi (Podobenstvo o
talentoch / mínach).

Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k
Žiak vie-Opísať svoju predstavu o tom, ako
finančnej prosperite. Vysvetliť, akým spôsobom človek môže sporiť.
investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri
plnení finančných cieĺov. Zhodnotiť finančné
alternatívy. Vysvetliť spôsob regulácie a dohĺadu
nad finančnými trhmi.

Finančná gramotnosť

SVEDECTVO
NÁDEJE

6

PRAMEŇ NÁDEJE 4

Veže v našom meste
Rôzne veže – rôzne
vierovyznania
Kostolné veže –
symboly nádeje
Kresťan – nositeľ
Krista
Kresťania - nádej pre
svet
Svedkovia nádeje

rôzne veže v jednom meste
kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine
(regióne)
miesta pre spoločné slávenie, prácu, a
nasadzovanie za ľudské práva a pokoj s
kresťanmi iných cirkví

Žiak vie • prostredníctvom modelových
Multikultúrna výchova
situácií zo života detí z rôznych cirkví,
hľadať spoločné a rozdielne znaky
s Rímskokatolíckou cirkvou
• vnímať svedectvo nádeje v živote
kresťanov z rôznych cirkví
• vytvoriť projekt so stručným prehľadom
kresťanských cirkví pôsobiacich v našej
krajine (regióne) a navrhnúť
spoločnú angažovanosť pre dobro
• osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a
vzájomnej dôvery k ľuďom
iných denominácií

Modlitba – prameň
nádeje
Cirkev – prameň nádeje
Modlitba svätého
ruženca
Opakovanie

Modlitba – život v Božej prítomnosti
Bože, si pri mne (žalm 139)
Boh – stred kresťanského spoločenstva

žiak vie • jednoduchým spôsobom zdôvodniť
potrebu modlitby pre duchovný rozmer
človeka
• na modelových situáciách objaviť nádej zo
života viery
• vnímať potrebu stíšenia
• cvičením stíšenia a meditácie vytvárať
priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

ŠVP 1.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

Maďarský

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
štvrtý
týždenne 1 hodina

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a
technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie
človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Pracovné vyučovanie
Tematický celok

Časová
dotácia

Starostlivosť o životné
prostredie

Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne
Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

3

Poznávanie a ošetrovanie
črepníkových rastlín
Vplyv ošetrovania
rezaných kvetov na dobu
ich kvitnutia
Poznávanie okrasných
rastlín vhodných na
aranţovanie

Zaloţiť
kútik
ţivej
prírody.
Poznať
a pomenovať viac druhov črepníkových rastlín
(10 druhov). Poznať nároky črepníkových
rastlín na základné životné podmienky a vedieť
správne ošetrovať pestované druhy.
Vedieť založiť jednoduchý pokus na overenie
základných životných podmienok rastlín. Poznať
podmienky, ktoré potrebujú rastliny pre ţivot,
ako tieto podmienky zabezpečiť rastlinám vo
váze. Uvedomiť si význam správnych zásad
ošetrovania rezaných kvetov
Poznať vybrané druhy rastlín vhodných na
aranžovanie. Poznať zásady rezu, prenášania a
úpravy rastlinného materiálu.

Žiak pozná a vie pomenovať viac druhov
črepníkových rastlín (10 druhov). Pozná
nároky črepníkových rastlín na ţivotné
podmienky a vie správne ošetrovať pestované
druhy črepníkových rastlín.
Žiak vie zaloţiť jednoduchý pokus na overenie
základných životných podmienok rastlín. Pozná
podmienky, ktoré potrebujú rastliny pre život,
vie ich zabezpečiť rastlinám vo váze.
Uvedomuje si význam správnych zásad
ošetrovania rezaných kvetov.
Žiak pozná vybrané druhy rastlín vhodných na
aranžovanie. Pozná zásady rezu, prenášania a
úpravy rastlinného materiálu.

ENV–Starostlivosť
o rastliny.
OSR - rozvoj estetického
cítenia
OZO- vitamíny predpoklad
zdravia,
prevencia obezity

Tvorivé využitie
technických materiálov

3

Papier a kartón
Priestorové vystrihovačky
Drevo
Vtáčia búdka z dreva

Poznávať vlastnosti papiera porovnávaním,
triedením a experimentovaním.
Získať pracovné zručnosti pri práci s papierom.
Vytvárať priestorové vystrihovačky
Poznávať vlastnosti papiera porovnávaním,
triedením a experimentovaním.
Získať pracovné zručnosti pri práci s drevom.
Vytvoriť jednoduchý predmet kombinovaním,
oddeľovaním, spájaním a maľovaním dreva.

Žiak pozná vlastnosti papiera porovnávaním, OSR – vytrvalosť pri práci,
triedením a experimentovaním
rozvoj estetického cítenia
Žiak dokáže pracovať s papierom, vie strihať,
trhať, lepiť a skladať papier, vie vytvoriť
jednoduchý predmet z papiera.
Žiak pozná vlastnosti dreva porovnávaním,
triedením a experimentovaním.
Žiak dokáže pracovať s drevom, vie vytvoriť
jednoduchý
predmet
kombinovaním,
oddeľovaním, spájaním a maľovaním dreva

Starostlivosť o životné
prostredie

1

Hydroponické pestovanie Osvojiť si základy hydroponického pestovania Žiak
pozná
základy
rastlín
rastlín.
pestovania rastlín.

Stravovanie a príprava
jedál

4

Vedieť pomenovať technické prostriedky v kuchyni, Žiak vie pomenovať technické prostriedky OSR- vedieť sa slušne
Technika v kuchyni
v kuchyni, vie ich význam pri príprave jedla.
Bezpečnostné
pravidlá vedieť ich význam pri príprave jedla.
správať pri stolovaní, rozvoj
Vedieť udrţovať poriadok a čistotu pracovných Žiak vie udržovať poriadok a čistotu pracovných sociálnych spôsobilostí
v kuchyni pre deti

hydroponického ENV
–
o rastliny.

plôch, dodrţiavať základy hygieny a bezpečnosti plôch, dodržiava základy hygieny a bezpečnosti
práce. Vedieť poskytnúť pomoc pri úrazoch práce. Vie poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch
v kuchyni.
v kuchyni.

Starostlivosť

Tematický celok

Ľudové tradície a
remeslá

Základy konštruovania

Časová
dotácia

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Potraviny rastlinného
a živočíšneho pôvodu.
Typické potraviny v
iných krajinách.
Potraviny v
supermarketoch, obalové
materiály. Príprava
jednoduchého jedla
Stolovanie

Vedieť roztriediť potraviny podľa pôvodu.
Vedieť rozlišovať potraviny s ohľadom na
zdravú výživu.
Poznať niektoré typické
potraviny v iných krajinách.
Vedieť sa orientovať v informáciách pre
spotrebiteľa na obale potravín.
Vedieť samostatne pripraviť jednoduchý pokrm
(krupicová kaša).
Vedieť pripraviť stôl pre jednoduché stolovanie

Žiak vie roztriediť potraviny podľa pôvodu, vie
rozlišovať potraviny s ohľadom na zdravú
výţivu. Pozná niektoré typické potraviny
v iných krajinách.
Žiak sa vie orientovať v informáciách pre
spotrebiteľa na obaloch potravín.
Žiak vie samostatne pripraviť jednoduchý
pokrm
Žiak vie pripraviť stôl pre jednoduché
stolovanie.

1

Vianočné tradície

Poznať význam Vianoc. Vedieť zhotoviť Žiak pozná význam Vianoc. Vie zhotoviť RLK- poznať tradičné
produkt symbolizujúci túto tradíciu – zhotovenie produkt symbolizujúci túto tradíciu – vianočné ľudovoumelecké remeslá
vianočných ozdôb.
ozdoby.
regiónu

4

Konštrukcie okolo nás
Ľudské obydlia
Zhotovenie objektu zo
stavebníc
Elektrický obvod
Zdroje elektrickej energie
Historické
a moderné
komunikačné prostriedky

Poznať viacero druhov mostov, oboznámiť sa
s ich funkciou a dôležitosťou pre človeka.
Vedieť konštruovať mosty podľa určitých
požiadaviek (členitosť terénu, veľkosť rieky,
zaťaženie mosta a pod).
Poznať základné druhy a hlavné znaky ľudských
obydlí.
Poznať základné symboly pri technickom
náčrte. Vedieť urobiť technický náčrt. Vedieť
vybrať vhodný materiál na konštrukciu určeného
modelu.
Poznať pojmy elektrický prúd, elektrický obvod,
zdroj, spotrebič. Rozlišovať vodivé a nevodivé
materiály. Vedieť zostaviť vybrané funkčné
elektrické obvody podľa návodu.
Poznať zdroje elektrickej energie (obnoviteľné,
neobnoviteľné), význam šetrenia elektrickou
energiou. Poznať spôsob ochrany pred zásahom
silného elektrického prúdu.
Oboznámiť sa s historickými i modernými
komunikačnými prostriedkami (telefón, fax,
PC). Učiť sa využívať komunikačné prostriedky
simulovaním rôznych situácii.

Žiak pozná viacero druhov mostov, pozná ich DOV- pochopiť význam
funkciu a dôležitosť pre človeka. Vie technického stavu a údržby
konštruovať mosty podľa určitých požiadaviek bicykla
(členitosť terénu, veľkosť rieky, zaťaženie
mosta a pod).
Žiak pozná základné druhy a hlavné znaky
ľudských obydlí.
Žiak pozná základné symboly pri technickom
náčrte. Vie urobiť technický náčrt. Vie vybrať
vhodný materiál na konštrukciu určeného
modelu.
Žiak pozná pojmy elektrický prúd, elektrický
obvod, zdroj, spotrebič. Rozlišuje vodivé
a nevodivé materiály. Vie zostaviť vybrané
funkčné elektrické obvody podľa návodu.
Žiak pozná zdroje elektrickej energie
(obnoviteľné, neobnoviteľné), význam šetrenia
elektrickou energiou. Pozná spôsob ochrany
pred zásahom silného elektrického prúdu.
Žiak pozná historické i moderné komunikačné
prostriedky (telefón, fax, PC). Vie využívať
komunikačné prostriedky.

Tematický celok

Časová
dotácia

Starostlivosť o životné
prostredie

2

Tvorivé využitie
technických materiálov

Ľudové tradície a
remeslá

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Rozmnožovanie rastlín
Klíčenie semien

Poznať spôsoby vegetatívneho rozmnožovania
rastlín, vedieť odoberaťa upravovať stonkové a
listové odrezky, vedieť regulovať podmienky
pre zakorenenie odrezkov, vedieť zasadiť do
črepníkov rozmnožené rastliny, vedieť založiť
jednoduchú množiarničku, poznať jej význam a
využitie.
Vedieť založiť jednoduché pokusy na overenie
základných ž ivotných podmienok rastlín.
V pravidelných intervaloch sledovať pokusné
rastliny, zaznamenávať a vyhodnocovať
výsledky pozorovaní a pokusov.

Žiak
pozná
spôsoby
vegetatívneho
rozmnoţovania
rastlín,
vie
odoberať
a upravovať stonkové a listové odrezky, vie
regulovať podmienky pre
zakorenenie
odrezkov, vie zasadiť do črepníkov
rozmnoţené rastliny, vie založiť jednoduchú
množiarničku, pozná jej význam a využitie.
Žiak vie zaloţiť jednoduché pokusy na
overenie základných životných podmienok
rastlín. Sleduje pokusné rastliny, zaznamenáva
a dokáže vyhodnotiť výsledky pozorovaní
a pokusov.

ENV
–
Starostlivosť
o rastliny.
OSR- rozvoj estetického
cítenia
OZO- vitamíny predpoklad
zdravia,
prevencia obezity

2

Textil
Textil – výrobok podľa
strihu

Poznávať vlastnosti textílií porovnávaním,
triedením a experimentovaním.
Získať pracovné zručnosti pri práci s textilom.
Vytvoriť výrobok – maňuška.

Žiak pozná vlastnosti textílií porovnávaním, OSR – vytrvalosť pri práci,
triedením a experimentovaním.
rozvoj estetického cítenia
Žiak má pracovné zručnosti pri práci
s textilom. Vie vytvoriť jednoduchý výrobok z
textilu.

3

Ľudové tradície
Veľkonočné tradície
Remeslá

Poznať zvyky a tradície svojej rodiny,okolia a
krajiny, v ktorej ž ijeme. Poznať význam
hlavných sviatkov vlastnej kultúry. Spoznávať
iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.
Poznať význam Veľkej noci. Vedieť zhotoviť
produkt symbolizujúci túto tradíciu – zhotovenie
veľkonočných ozdôb.
Poznať minimálne jedno remeslo v regióne.
Skúmať históriu remesiel regiónu.

Žiak pozná zvyky a tradície svojej rodiny,
RLKpoznať
okolia
a krajiny, v ktorej ţijeme. Pozná ľudovoumelecké
význam hlavných sviatkov vlastnej kultúry.
regiónu
Pozná iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.
Žiak pozná význam Veľkej noci. Vie zhotoviť
produkt symbolizujúci túto tradíciu –
veľkonočné ozdoby.
Žiak pozná minimálne jedno remeslo
v regióne, pozná históriu remesiel regiónu.

3

Poznávanie úžitkových
rastlín
Zatriedenie úžitkových
rastlín do pestovateľských
skupín
Pestovanie zeleniny
z priamej sejby a z
priesad

Poznať 10 druhov úžitkových rastlín, rozlišovať
ich konzumné časti a plody.
Zatriediť poznávané druhy zelenín do
pestovateľských skupín, spracovať vzorkovnicu
semien a poznať semená na základe vonkajších
vlastností.
Poznať pestovanie zeleniny z priamej sejby
(mrkva, reďkovka, hrach). Poznať význam
predpestovania rastlín.

Žiak pozná 10 druhov úžitkových rastlín,
rozlišovať ich konzumné časti a plody.
Žiak vie zatriediť poznávané druhy zelenín do
pestovateľských
skupín,
vie
vyrobiť
vzorkovnicu semien a pozná semená na
základe vonkajších vlastností.
Žiak pozná pestovanie zeleniny z priamej sejby
(mrkva, reďkovka, hrach). Pozná význam
predpestovania rastlín.

2

Doprava a dopravné
prostriedky
Konštrukcia bicykla

Poznať zásady bezpečnej mobility. Poznať Žiak pozná zásady bezpečnej mobility. Pozná DOV- pochopiť význam
pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli.
pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli.
technického stavu a údržby
bicykla

Starostlivosť o životné
Prostredie

Základy konštruovania

Téma

tradičné
remeslá

ENV
–
Starostlivosť
o rastliny.
OSR- rozvoj estetického
cítenia
OZO- vitamíny predpoklad
zdravia,
prevencia obezity

Tematický celok

Starostlivosť o životné
prostredie

Legenda:

DOV
ENV
MDV

Č
as
o
v
á
d
ot
á
ci
5a

Téma

Význam podmienok
na zakorenenie
stonkových a
listových odrezkov
Poznávanie
vonkajších
okrasných rastlín
Pestujeme priesady
okrasných rastlín
Aranžovanie do
plochých misiek a
váz

- Dopravná výchova
- Environmentálna výchova
- Mediálna výchova

Obsahový standard

Výkonový štandard

Pochopiť význam jednotlivých častí bicykla a
ich funkciu. Vedieť zistiť technický stav
bicykla. Vedieť urobiť jednoduchú údržbu
bicykla.

Žiak chápe význam jednotlivých častí bicykla a
ich funkciu. Vie zistiť technický stav bicykla.
Vie urobiť jednoduchú údržbu bicykla.

Vedieť založiť jednoduché pokusy na overenie
základných životných podmienok rastlín.
V pravidelných intervaloch sledovať pokusné
rastliny,
zaznamenávať a vyhodnocovať
výsledky pozorovaní a pokusov.
Poznať 5 druhov nových vonkajších okrasných
rastlín. Vedieť ich zatriediť do pestovateľských
skupín (letničky, dvojročné okrasné rastliny,
trvalky).
Dopestovanie okrasných rastlín. Vedieť
pomenovať a využívať náradie a pomôcky,
osvojovať si postupy bezpečnej práce.
Osvojiť si základné pravidlá aranţovania
a použitia pomocného materiálu

Žiak vie založiť jednoduché pokusy na
overenie základných životných podmienok
rastlín. Sleduje pokusné rastliny, zaznamenáva
a dokáţe vyhodnotiť výsledky pozorovaní a
pokusov.
Žiak pozná 5 druhov nových okrasných rastlín,
vie ich zatriediť do pestovateľských skupín.
Žiak vie dopestovať okrasné rastliny. Vie
pomenovať a využívať náradie a pomôcky,
pozná postupy bezpečnej práce.
Žiak si osvojil základné pravidlá aranžovania
a použitia pomocného materiálu

OZO
OSR
RLK

- Ochrana života a zdravia
- Osobnostný a sociálny rozvoj
- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

ENV
–
Starostlivosť
o rastliny.
OSR- rozvoj estetického
cítenia

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

ŠVP 1.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
prvý, druhý, tretí, štvrtý
Týždenne 1h
ročne: 33h

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy
Maďarský

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje
viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie
obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným
poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu
vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané
na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom
experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.

Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne
schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné
bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch.
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané
informácie objektívne.
 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a existencie.
 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Jedným z parciálnych cieľov je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Predmet je preto zmeraná najmä na aktívnu manipuláciu materiálmi, s ktorými
sa deti bežne stretávajú. Deti pri vyučovaní sú usmerňované tak ,aby sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok. Aby vedeli
identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky. Aby sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom. Prírodoveda je
zameraná obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností. Táto schopnosť sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového
systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. S tým súvisí aj rozvoj špecifických postojov ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí.

Učebné zdroje
Učebnica pre 1. 2. 3. 4. roč. základných škôl s vjm. Autorky : Adriana Wiegerová , Gabriela Česlová , Janka Kopáčová.
Video, internet, pracovné zošity.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy
Predmet: Prírodoveda
Tematický celok
Rodina

Časová
dotácia
4

Moja rodina

Ročník: prvý
1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích hodín
Téma
Predstavím vám svojich
najbližších
Každý má svojich
najbližších

Plynutie času
Môj čas (Hodiny)
Môj čas (Čas a jeho
trvanie)

4

Čo mi vravia ručičky
Môj školský deň

Obsahový štandard

Ja a moje zdravie
Denný poriadok žiaka
Zdravá výživa

7

Poznám svoje telo
Čistota tela
Čo a kedy jedávam
Jedálny lístok
Zdravé a nezdravé
potraviny
Čo je pre mňa šťastie
Vianoce

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-členov rodiny
- pravidlá fungovania rodiny.
- vzťahy v rodine
-rodiny iných kultúr.- viesť deti k tolerancii
k ľuďom iných rás a kultúr.

-žiak vie vymenovať členov rodiny
-žiak pozná, dodržiava pravidlá fungovania vo
svojej rodine
-žiak rozlišuje kultúrnu a jazykovú inakosť rodín
v rôznych kultúrach

OSR – uplatňovať svoje
práva, rešpektovať práva
a názory ostatných

-meranie času pomocou
pravidelne sa opakujúcich javov
- deň a noc
- časti dňa
- činnosti súvisiace s časťami dňa

-žiak vie, že čas plynie neustále a že je ho
možné merať pomocou udalostí, ktoré sa
neustále opakujú, sú pozorovateľné. Vie
vysvetliť, že deň je časový úsek od východu
slnka do nového východu slnka.
-žiak identifikuje a porovnáva rozdiely medzi
dňom a nocou, určuje na ciferníku celé hodiny
-žiak rozpoznáva časti dňa ako súčasti časovej
následnosti

OŽZ – dodržavanie
správneho režimu dňa,
pohyb a pobyt v prírode

-žiak pozná vonkajšie orgány ľudského tela, príp.
rozpoznáva aj ich funkcie
-žiak vie správne používať zubnú kefku a vie
vysvetliť význam osobnej hygieny
-žiak pozná pravidlá stravovania a vie vysvetliť
dôvody striedania práce a odpočinku
-žiak vie jednoducho vysvetliť, prečo musí človek
jesť a čo obsahuje potrava
-žiak vie, že potrava obsahuje vitamíny a
uvedomuje si, že vitamíny sú pre zdravý život
dôležité
-žiak porovnáva zdravé a škodlivé potraviny
-žiak vie, že pohyb je jeden zo základných
životných prejavov organizmov. Dostatok
pohybuje je predpokladom zdravia.
-žiak vie uviesť príklady správneho a nesprávneho
stolovania

OŽZ – predchádzanie
chorobám a úrazom
OSR –
sebapoznanie
PPZ – projekt Zostavenie
jedálneho lístka
ENV – vzťah
medzi
človekom a
životným
prostredím
PPZ – prezentovať sám seba
MUV – poznávať históriu,
zvyky a tradície

- Meranie času hodinami - celé hodiny

Osobná hygiena
a psychohygiena

Výkonový štandard

vonkajšie orgány ľudského tela
- zásady hygieny
- dôležitosť pravidelného stravovania,
striedania práce a odpočinku
- jedálny lístok - potraviny, ktoré sú dôležité
pre zdravie a ktoré ľuďom škodia

MUV – poznávať
a rešpektovať iné kultúry

Hmota
Ja a veci okolo mňa

3

Zmeny v prírode
Ja a príroda (Cyklus
strom)

4

-žiak vie jednoducho vysvetliť rozdiel medzi
Aké druhy hmoty poznám -živé organizmy a neživá príroda
-plynné, kvapalné a pevné skupenstvo hmoty živými a neživými prírodnými objektmi. Vie
vymenovať niektoré zo základných životných
-vlastnosti hmoty
prejavov organizmov. Vie, že fyzický svet je
tvorený rôznymi hmotami, pričom tie môžu byť v
plynnom, kvapalnom a pevnom skupenstve.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, aké vlastnosti má
pevné skupenstvo (je možné ho chytiť do ruky, má
stály tvar, pričom tvar je možné meniť
opracovávaním, pôsobením rôznych síl) a vie
uviesť príklady látok, ktoré sú pevného
skupenstva. Vie, že okrem pevného skupenstva
poznáme aj kvapalné (príklad voda), ktoré
dotykom cítime, ale tým, že mení tvar, tak ho nie
je možné chytiť tak, ako pevné látky. Vie, že
poznáme aj plynné skupenstvo (príklad vzduch) a
aj napriek tomu, že ho nedokážeme chytiť do ruky,
je to hmota, ktorá vypĺňa priestor všade okolo nás.
Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi jarnou, letnou,
Ako sa príroda počas roka Ročné obdobia
jesennou a zimnou prírodou, pričom sa pokúša o
mení
Zmeny v prírode počas ročných období,
objasnenie toho, čo ovplyvňuje pozorované
charakteristiky počasia
Môj kalendár prírody
zmeny v prírode. Žiak si uvedomuje najmä to, že
Kalendár
deň je v zime kratší ako v lete a teplota
Rok
prostredia aj preto zostáva v zime na nižších
Mesiace roka
teplotách (slnko kratšie hreje). Žiak vie podrobne
opísať zmeny na listnatom strome, ihličnatom
Týždeň
strome a na vybraných bylinách. Uvedomuje si,
že jar je čas klíčenia semien a intenzívneho rastu
rastlín, ktoré neskôr kvitnú, prinášajú plody so
semenami. Vie vysvetliť, čo sú štyri ročné
obdobia a vie, že tvoria jeden rok. Uvedomuje si,
že ročné obdobia sú dané a sú charakterizované
špecifickými zmenami v prírode.
Žiak vie, že rok je rozdelený do dvanástich
mesiacov a vie ich vymenovať. Vie, že dni v
každom mesiaci sú očíslované
vie, že týždeň má sedem dní. Jednotlivé dni v
týždni vie pomenovať. vie povedať, aký bude
deň zajtra, pozajtra, aký bol včera, predvčerom.
-žiak vie rozpoznať druhy ovocia, zeleniny a
poľných plodín

OSR – zmyslové vnímanie
ENV – vzťah medzi
človekom a životným
prostredím

ENV – chrániť rastliny,
starať sa o svoje okolie, zber
druhotných surovín
PPZ – tvorba a prezentácia
projektu
MEV – využitie informácií z
novín a časopisov
OSR –
rozvoj
schopnosti
poznávania

Zvieratá
Zvieratá a človek

4

Viem rozoznať zvieratá
Učíme sa pozorovať
zvieratá

-spoločné a rozdielne znaky zvierat
-skupiny zvierat na základe spoločných
znakov
-voľne žijúce zvieratá, domáce zvieratá,
domáce vtáky
- živočíchy, ktoré sa liahnu z vajec
-vtáčí životný cyklus
-rôznorodosť živočíšnej ríše
- rôzne spôsoby zabezpečovania potravybylinožravce, mäsožravce
- rôzne podmienky pre život živočíchov

-žiak vie identifikovať spoločné a rozdielne znaky ENV – kladný vzťah k
zvierat
domácim aj voľne žijúcim
zvieratám
-žiak vie na základe zovšeobecnenia vytvárať
PPZ – tvorba a prezentácia
skupiny zvierat s podobnými znakmi
-žiak vie, že živočíchy aj človek sa postupne menia projektu
– rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú
MEV – využitie internetu vo
vyučovaní
- žiak vie, ktoré živočíchy sa liahnu z vajec
-žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba
odlišujú aj spôsobom získavania potravy. Vie, že
niektoré sa živia rastlinami, niektoré lovia iné
živočíchy a poznáme aj také, ktoré sa živia
odumretými rastlinami, či živočíchmi.
-žiak vie, že živočíchy sa odlišujú aj tým, v akom
prostredí žijú a že tomuto prostrediu sú
prispôsobené. Vie, že živočíchy môžeme nájsť
takmer všade, podobne ako rastliny. Vie
vymenovať príklady živočíchov, ktoré žijú v
rôznych prostrediach, napríklad: na súši (zajac),
v pôde (dážďovka), vo vzduchu (sokol), vo vode
(kapor); vo veľmi chladných podmienkach
(mrož), v tropických púšťach

Rastliny a semená
Rastliny okolo nás

3

Učíme sa pozorovať
rastliny
Od kvetu k plodu

Základná stavba rastlinného tela: koreň,
stonka, list, kvet, plod
Základné podmienky pre rast rastliny: svetlo,
teplo, voda, vzduch, pôda

Žiak vie, že rastliny sú živými súčasťami prírody a
to aj napriek tomu, že nie sú tak pohyblivé ako
napríklad živočíchy alebo človek. S pomocou
učiteľa žiak identifikuje niektoré zo základných
životných prejavov rastlín
Žiak vie, že rastliny sú si podobné základnou
stavbou: koreň, stonka, listy, kvety, plody. Žiak vie
uvedené časti rastliny na príklade určitého
rastlinného druhu identifikovať a uvedomuje si, že
môžu mať rôzne tvary, veľkosti a farby
Vie, že rastliny potrebujú pre svoj život svetlo,
teplo, vodu, vzduch a živiny. Ak nie je niektorá z
uvedených podmienok poskytnutá, tak rastlina
neprosperuje, nerastie, prípadne vädne až usychá.
Žiak vie, že rastliny tvoria kvety preto, aby
vytvorili plody obsahujúce semená, z ktorých v
ďalšom roku vyrastú nové rastliny
Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, ktorá
vzniká z kvetu po jeho opelení.

Druhová rozmanitosť rastlín
Funkcia kvetov
Opeľovače
Rastlinné plody
Tvar a funkcia rastlinného plodu

OŽZ – poznávanie
prostredníctvom pobytu v
prírode
ENV – chrániť rastliny,
starať sa o svoje okolie
OSR – rozvoj zmyslového
vnímania

Voda
Voda v prírode

4

Život rastlín a zvierat s
vodou
Potrebujeme čistú vodu
Pitný režim

Voda ako priestor pre život rastlín a
živočíchov
Zdroje vody
Úprava vody – pitná voda

Opakovanie

2

Už to viem

Celoročné zhrnutie získaných vedomostí a
zručností. Záverečný spoločný projekt.

Žiak vníma vodu ako priestor pre život
rôznorodých rastlín a živočíchov
Vie vymenovať zástupcov rastlín a živočíchov,
ktoré sa najbežnejšie vyskytujú pri a v priehradách
a rybníkoch
Žiak vie vymenovať rôzne zdroje vody: prameň,
potok, rieka, jazero, rybník, priehrada, pleso, more
Žiak vie, že človek potrebuje pre svoj život vodu,
ktorá musí byť čistá, hovoríme pitná.
Žiak vie, že človek musí denne vypiť určité
množstvo vody a vie vysvetliť, aké tekutiny sú pre
doplnenie zásob vody najvhodnejšie.

ENV – ochrana životného
prostredia, ekosystémy, sme
súčasťou prírody
OSR – spolupráca a
súťaživosť

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Predmet: Prírodoveda
Tematický celok

Ja a moje
prostredie

Ročník: druhý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Časová
Téma
dotácia
Jeseň a vzduch
5

3

3

Ja a príroda

3

5

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Vietor je pohyb vzduchu
Vzduch je hmota

Vedieť pripraviť experiment, ktorým
dokáže, že vzduch je hmota.
Opísať, čím je zaujímavý vietor na jeseň a
porovnať ho s vetrom v iných ročných
obdobiach.

Env.v., Výtv.v

Rozprávka o troch prasiatkach z hľadiska
technológie stavby
Stavba, remeselníci, stavebný materiál,
stavebné stroje, stavebné náradie

Vymodelovať domček podľa rozprávky.
Postaviť múrik alebo domček zo skladačky.

Maď.j., Env.v.,
Finančná gramotnosť

Prečo je voda dôležitá k
životu? Je ľad tiež voda?
Odkiaľ máme vodu?

Farba, chuť a vôňa vody – Vyparenie,
rozpustnosť - Užitočnosť a škodlivosť vody

Pripraviť experiment akú chuť má voda? Pripraviť
experiment , čo sa vo vode rozpustí, čo sa nerozpustí

Voda a jej znečistenie
Projekt: zdravá voda

Kolobeh vody

Uviesť návrh, ako zabrániť znečisteniu
vody.

Ovocie, čo ukrýva
plod?

Plod, semeno
Kôstkovice, bobule, malvice, konzervácia
ovocia

Vedieť roztriediť ovocie podľa semien.
Schematicky zakresliť zloženie plodu.
Vytvoriť pojmovú mapu: plody, zelenina,
ovocie.

Osobn. a soc. rozvoj,
Env. vých.,
OČZ

Zelenina

Semená a plody
Zelenina koreňová, listová, plodová
Uskladňovanie zeleniny

Pozorovať a zapisovať zmenu plodu
semena počas štyroch týždňov, urobiť
závery z pozorovania.
Roztriediť zeleninu podľa znakov.

OČZ, Env. vých.,
Protidrogová ýchova,

Ako dlho trvá stavba
domu?

V parku

Ihličnaté a listnaté stormy
Navrhnúť riešenie na ochranu parku. Rozoznať ihličnaté
Majú rastliny rovnaké listy? Tvar a funkcia listov a listnaté stromy. Určovať stromy podľa atlasu rastlín.

Env. vých., OČZ,
Informatívna výchova

Env.vých.

Osobn. a soc. rozvoj,
Env.vých.

V lese

Rastliny a živočíchy v lese, význam lesa pre
človeka

Podmienky pre rastlín
Rastliny v lese a parku
Prečo padá lístie na jeseň? Vplyv zmien prostredia na rastlín

2

6

Ja a moje zdravie

6

Diskutovať, čo nám dáva les, ako sa máme správať v
lese.
Zdôvodniť, či potrebujú rastliny vodu a vzduch?
Vyhľadať informácie z encyklopédie alebo z internetu.
Pripraviť prezentáciu záverov dlhodobých pozorovaní a
experimentov v elektronickej
podobe alebo
vo forme
posteru.
Zakresliť
rastlinu
a jej časti..

Vlastiveda

Env. vých., Výtv. v.

Kedy semeno vyklíči?

Podmienky klíčenia semien

Rastliny v mojom okolí
Projekt
Majú rastliny rovnaké
kvety? Prečo rastliny
Úraz a choroba
kvitnú?
Ako žijú včely?

Kvety
Tvar a zloženie kvetov
Funkcia kvetov
Hierarchia
v úlilekárnička
Úraz, choroba,
Hlavné časti tela
Význam včiel

U lekára

Teplomer, lekár

Teplomer

Druhy teplomerov

Vedieť odmerať teplotu vody
Zostrojiť teplomer.

Lekári- špecialisti

Očný, ušný, krčný, zubný

Diskutovať o lekárskej ambulancii.Vyhľadať
informácie v odbornej literatúre a na internete.

Chrup

Detský a dospelý chrup, príčina kazov. Ústna
dutina

Opísať správne čistenie ústnej dutiny.

Env.vých.

Správna životospráva
Projekt: navrhnúť detské
ihrisko

Správne hygienické návyky, spánok, pohyb na
čerstvom vzduchu

Osvojiť si správne hygienické návyky.

Osobn. a soc. rozvoj,
Protidrogová vých.

Pozorovať a zapísať dlhodobý rast rastliny.

Env. v.

Poznať vybrané rastliny vo svojom okolí.
Informatická výchova,
Určiť rastliny podľa atlasu rastlín. Vyhľadať
informácie v odbornej literatúre alebo na
Protidrogová vých.
internete.
Rozpoznať
rozdiely a záverov
súvislosti
v pojmoch úraz Osobn. a soc. rozvoj,
Pripraviť prezentáciu
dlhodobých
apozorovaní
choroba. Vymenovať
úrazy
a
Env. vých.,
a experimentov v elektronickej
Choroby.
Poznať
základný
obsah
lekárničky
OČZ,,
podobe alebo vo forme posteru.
Dopravná
Opísať návštevu u lekára.
OČZ,
Informatívna
výchova
výchova,Čitateľská
Zmerať teplotu teplomerom.
gramotnos

Práca a zábava
Projekt: zostrojenie
Pracovné dni, dni pracovného pokoja Dovolenka,
kalendára
prázdniny
Vedieť sa orientovať v kalendári.
Kam pôjdem na prázdniny
Kalendár, voľný čas
Ako využívam svoj
voľný čas

Env.vých.
Env.vých., Protidrogová
výchova,
VLV

Env. vých., OČZ,
TEV

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Predmet: Prírodoveda
Tematický celok

Rastliny sú
súčasťou prírody

Ročník: tretí
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Časová
dotácia
3

Téma
Rastliny

Obsahový štandard
Prečo slzia stromy?
Gaštan a gaštan jedlý
Pokus- semeno gaštana
Kam skrývajú stromy semená?

Výkonový štandard

ENV - Environ mentálna
Užitočnosť miazgy a živice.
výchova,
Naučiť sa rozpoznať plody.
Pozorovanie semena v zemi.
Finančná gramotnosť,
Rozdiel medzi ihličnatým a listnatým stromom. Čitateľská gramotnosť,
Pozorovanie semien- ovocie a plody.

Ochrana človeka a prírody.

Prírodné
spoločenstvá, ako
základy života
Veci okolo nás

5

Zaujímavosti o zvierat
Dôležitosť lesa - čistota
ovzdušia

6
Živá a neživá príroda
Látky a ich vlastnosti

Prečo nie sú u nás púšte?
Prečo ryby nedokážu lietať?
Prečo medveď nemá rád park?
Lesy sú pľúcami planéty

Prečo veci nie sú rovnaké?

Vlastnosti látok: tuhé, kvapalinové látky
Porovnanie a meranie- kvapaliny
Hmotnosť vecí
Zmrzlina- topenie, tuhnutie
Vyparovanie kvapalín

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Poznať rozdiel medzi živou a neživou prírodou.
Vedieť vysvetliť vzťah pojmov vec
a látka, z čoho sú veci vyrobené.
Vedieť rozlišovať pevné, kvapalné látky.
Vedieť charakterizovať vlastnosti pevných
látok: tvrdosť, tvárnosť, pružnosť, krehkosť.
Poznať jednotky hmotnosti, vedieť odmerať
hmotnosť vecí, žiakov-porovnávanie. Jednotky
na meranie kvapalín- odmerný valec. Meranie
teploty- Celsius. Rozpoznať zmeny látok.

OČP,
Vlastenecká výchova,

Mediálna výchova,
Výchova k manželstvu a
rodičovstvu,
Ľudské práva,
Finančná gramotnosť,

Tematický celok

Technika,
technické
objavy

Č
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Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Technické objavy

Sila, ako fyzikálna veličina
Prečo sa šmykneme na ľade? Trenie
Prečo sú na bicykli pedále? Pohyb
Prečo svieti žiarovka? Elektrina, energia

Rozpoznat a vymenúvat druhy síl.
Pokusy na trenie- škatuľka , koberec, drevo.
Vymenúvať rozličné pohyby, pokusy.
Vysvetliť význam elektrickej energie a určiť,
kde sa vyrába.

ENV,
BOZ,
Dopravná výchova,
Výchova k rodičovstvu a
manželstvu,

Slnko- slnečná sústava

Prečo vyjde a zapadne Slnko?
Prečo je Zem guľaté?

Meranie času.
Jednotky času.
Vymenúvat planéty podľa poradia.

Finančná gramotnosť,

Cicavce

Prečo sa podobáme na opicu?
Cicavce, maternica
Rozdelenie živočíchov podľa našich poznatkov
Ako vidíme, počujeme, cítime- zmyslove orgány
Prečo trénujeme mozog-nervová sústava
Prečo počujeme tlkot srdca- srdce a žily

Rozpoznať odlišnosti medzi človekom a
zvieraťom.
Vysvetliť rozdiel medzi cicavcom a inými
živočíchmi.
Vymenúvať zmyslové orgány.Vysvetliť
doležitosť kože, očí,ucha, nosa, jazyka.
Vymenúvat časti nervovej sústavy, orgán: srdce
a žily.

ENV,
OČP,
Informatívna výchova,
Dopravná výchova,
Čitateľská gramotnosť

Vtáky
Obojživelníky a plazy

Prečo máme kostru? Prečo egzistujú cicavce?
Prečo letia vtáky?
Rozličnosti a podobnosti medzi druhmi
Žaba- obojživelník
Aj žralok je ryba?

Univerzum
6
Aj človek je
súčasťou prírody

7

Aj zvieratá sú
súčasťou prírody

Pojem: kostra a stavovce.
Charakteristika vtákov.
Vymenúvat charakteristické zvieratá istého
druhu zvierat.

VLR

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy
Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Predmet: Prírodoveda
Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Voda

2

Význam vody vo
vzduchu.
Morská voda.

Význam vody vo vzduchu.
Morská voda.

Žiak vie, že vo vzduchu sa nachádza vyparená voda, ktorá sa ENV
tam dostáva napríklad aj dýchaním.
Vie jednoduchým pokusom dokázať, že človek vydychuje aj
vodnú paru (spája informáciu s vlastnou skúsenosťou s
dýchaním na sklo a kreslením obrázkov).
Žiak vie, že morská voda je slaná a je to spôsobené tým, že
je v nej rozpustená soľ. Vie, že živočíchy, ktoré žijú v mori
by vo vode bez soli neprežili a naopak. Žiak vie vysvetliť,
ako je možné z morskej soli získať soľ a zisťuje aj to, ako je
možné z morskej vody vyrobiť pitnú vodu. Uvedenú
informáciu si overuje jednoduchým skúmaním a upevňuje si
poznatok, že z morskej vody sa odparuje len voda a tak
morská voda v plynnom skupenstve je len čistou vodnou
parou.

Plynné, kvapalné
a pevné látky

1

Pôda. Vznik pôdy

Pôda. Vznik pôdy

Žiak vie uviesť pôdu ako príklad pevnej látky.
Žiak vie vysvetliť, že pevné látky sa dajú rozdrobiť na časti,
niektoré jednoduchšie a iné ťažšie, rozdrobovaním sa však
nestávajú tekutými.
Vie vysvetliť, že dlhodobým rozdrobovaním kameňov, z
ktorých sú pohoria vzniká pôda. Žiak vie v súvislosti s
tvorbou pôdy jednoducho vysvetliť, prečo sú kamene v
potokoch okrúhle.

ENV

Ľudské telo

6

Potrava ako zdroj
energie a stavebného
materiálu pre obnovu
organizmu.
Tráviaca sústava
človeka.
Vylučovacia sústava.
Dýchacia sústava.
Význam čistoty ovzdušia.
Kašeľ.
Kostra – opora pre svaly.
Význam pohybu pre
zdravie človeka.
Svaly – pohybová
sústava.

Potrava ako zdroj energie a
stavebného materiálu pre obnovu
organizmu.
Vitamíny.
Tráviaca sústava človeka. Proces
trávenia potravín.
Vylučovacia sústava. Moč.
Význam tvorby moču a stolice.
Dýchacia sústava. Význam
kyslíka pre ľudský organizmus.
Proces dýchania.
Súčinnosť dýchania a srdcovej
činnosti.
Význam čistoty ovzdušia. Kašeľ.
Kýchanie. Kvapôčková infekcia.
Kostra – opora pre svaly. Význam
pohybu pre zdravie človeka.
Svaly – pohybová sústava.

OSR
Žiak vie jednoducho vysvetliť, prečo musí človek jesť a čo
obsahuje potrava, ako a kde sa v organizme spracováva a na MDV
čo sa v organizme využíva. Vie, že človek potrebuje energiu
a stavebné látky na rast a obnovu organizmu., že všetky živé
organizmy potrebujú prijímať látky z prostredia a tiež do
prostredia vylučujú látky, ktoré už nepotrebujú.
Žiak vie, že potrava obsahuje vitamíny a uvedomuje si, že
vitamíny sú pre zdravý život dôležité. Vie, že vitamíny sa
označujú veľkými tlačenými písmenami – A, B, C, D, E.
Žiak vie, že niektoré potraviny vitamíny vôbec neobsahujú,
ale obsahujú veľa tukov a cukrov. Uvedomuje si, že
neustálou konzumáciou tohto typu potravín sa môže znížiť
množstvo vitamínov v tele, čo spôsobí ochorenie organizmu.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje s jedlom, ktoré
zjeme. Žiak pozná základné súčasti tráviacej sústavy (ústna
dutina, hltan, žalúdok, črevá, konečník) a na schéme ich vie
rozpoznať, pričom vysvetľuje, čo sa deje s potravou v
žalúdku a kde sa potrebné látky vstrebávajú do krvi, ktorá ich
rozvádza na všetky miesta v organizme, kde sa tieto látky
využívajú.
Žiak vie, že z krvi sa nevyužité a odpadové látky dostávajú z
organizmu pomocou obličiek, v ktorých sa tvorí moč.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje so vzduchom, ktorý
vdýchneme. Uvedomuje si, že vydychovaný vzduch je iný
ako vdychovaný. Vie, že zo vzduchu človek využíva len
kyslík. Vie, aké základné súčasti má dýchacia sústava a vie,
kde sa v tele nachádza hlavná časť dýchacej sústavy – pľúca.
Žiak vie vymenovať základné prejavy dýchania človeka
Žiak vie, že pohyb je jeden zo základných životných
prejavov organizmov. Dostatok pohybuje je predpokladom
zdravia. Žiak vie, že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú
upnuté na oporu – kostru. Vie vymenovať najzákladnejšie
kosti v ľudskom tele.
Žiak si uvedomuje, že svaly potrebujeme na veľmi rôzne
pohyby. Vie uviesť niekoľko príkladov rôznych pohybov –
tie, ktoré ovládame vôľou (chôdza, úsmev, hryzenie,
žmurkanie, hovorenie), aj tie, ktoré vôľou nie sú ovládané
(napríklad pohyb srdca, pohyb čriev).

Sily

6

Gravitačná sila.
Význam elektrickej
energie pre človeka.
Magnetická sila.
Kompas.

Gravitačná sila. Veľkosť a smer
sily.
Význam elektrickej energie pre
človeka.
Magnetická sila. Magnet.
Magnetické a
nemagnetické materiály.
Kompas.

Žiak vie vysvetliť, že príčinou pádu telies k zemi je pôsobenie ENV, OSR
sily, ktorú nazývame gravitačnou. Vie, že ak pôsobíme na
padajúci predmet nejakou silou proti smeru pôsobenia
gravitačnej sily, je možné pád predmetov spomaliť, zastaviť
alebo spôsobiť opačný smer pohybu.
Žiak vie vysvetliť význam elektrickej energie pre súčasného
človeka a vie zhodnotiť, aké dôsledky by mal náhly výpad
elektrickej energie.
Žiak vie, čo je to magnet a ako pôsobí na rôzne materiály. Vie,
že magnety majú dva póly a vie vysvetliť, ako sa dva magnety
vzájomne k sebe správajú pri rôznych vzájomných pozíciách.
Žiak rozlišuje pojmy magnet a magnetický materiál.
Žiak vie vysvetliť funkciu kompasu

Teplo a teplota

2

Teplotné zmeny počas
roka.
Slnko ako zdroj svetla a
tepla.

Teplotné zmeny počas roka.
Slnko ako zdroj svetla a tepla.

Žiak vie, že v lete je teplo preto, lebo počas dňa slnko na zem ENV
svieti dlhšie a intenzívnejšie a počas zimy slabšie a kratšie
(dni sú v zime kratšie). Žiak vie, že zdrojom tepla a svetla je
slnko. Žiak vie, že pomocou slnečného svetla sa viac
zahrievajú tmavé predmety ako svetlé a vie daný poznatok
overiť praktickým skúmaním. Žiak vie, že okrem slnka
vyžarujú teplo aj iné telesá napríklad radiátor, žehlička,
žiarovka a vie, že teplo vzniká horením

Hmota

2

Svetlo ako príklad
nehmotnej reálie.
Odraz svetla.

Svetlo ako príklad nehmotnej reálie. Žiak vie pozorovať okolie a identifikovať skupenstvo hmoty, OSR
z ktorej sú rôzne ľahko i ťažšie viditeľné, či inak vnímateľné
Odraz svetla.
reálie. Vie, že okrem hmoty poznáme aj iné nehmotné
skutočnosti, medzi ktoré patrí napríklad svetlo (t.j. vie, že
svetlo nie je hmota).
Žiak vie vysvetliť, že svetlo zo slnka môžeme na iné miesta
presmerovať, napríklad pomocou zrkadla, od ktorého sa
svetlo odráža.

Vesmír

3

Vesmírne telesá.
Hviezda. Súhvezdie.

Vesmírne telesá.
Hviezda. Súhvezdie.

Žiak vie vysvetliť, čo je to vesmír a to prostredníctvom opisu OSR
jeho súčastí a vzájomného usporiadania týchto súčastí.
Žiak vie, že Slnko je hviezda a vie vysvetliť, aký je rozdiel
medzi planétou a hviezdou. Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi
Slnečnou sústavou, galaxiou (Mliečna dráha) a súhvezdím.

Jednoduché stroje

2

Páka
Naklonená rovina ako
jednoduchý mechanizmus.
Kladka

Páka ako jednoduchý
mechanizmus. Konštrukcia páky a
spôsob fungovania.
Naklonená rovina ako jednoduchý
mechanizmus. Konštrukcia
naklonenej roviny a spôsob
fungovania.
Kladka ako jednoduchý
mechanizmus.

Žiak vie, že ak chce nadvihnúť veľký predmet, môže na to
TBZ
použiť brvno a menšiu podperu (pevný bod). Toto zariadenie
nazýva pákou. Žiak vie cieľavedome skúmať fungovanie
páky, vlastnou výskumnou činnosťou zisťuje, že čím ďalej
od pevného bodu páky pôsobíme silou, tým ťažší predmet
vieme zdvihnúť.
Žiak vie vysvetliť, že použitím naklonenej roviny si vieme
uľahčiť prácu, vysvetľuje na príklade s vytiahnutím nákladu,
ktorý inak nezodvihneme po naklonenej rovine. Pri skúmaní
sily, ktorú musí vynaložiť pri ťahaní predmetu po naklonenej
rovine používa silomer. Uvedomuje si, že silomer vyjadruje
silu, akou naň pôsobí predmet. Vie cieľavedome skúmať
naklonenú rovinu a jej fungovanie pri zmene uhla, pri znížení
trenia povrchu naklonenej roviny. Zo skúmania vie vytvoriť
primeraný záver.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, že kladka uľahčuje prácu tým,
že pri zdvíhaní nákladu pôsobíme menšou silou, ale
zdvíhame predmet pomaly. Pomocou špuľky, ceruzky a
špagátu vie vysvetliť, ako sa kladka konštruuje.

Živočíchy

6

Živočíšne spoločenstvá.
Mravce
Včely
Životný cyklus motýľa.

Živočíšne spoločenstvá.
Mravce ako spoločenský hmyz.
Spôsob života spoločenstva.
Včely ako spoločenský hmyz.
Spôsob života spoločenstva.
Životný cyklus motýľa.

Žiak vie, že niektoré živočíchy žijú v skupinách a vie
ENV, MDV
jednoducho vysvetliť význam tohto zhlukovania, napríklad
na svorke vlkov, stáda koní a kŕdli lastovičiek.
Žiak vie opísať spôsob života mravcov, rozmnožovací
cyklus, spôsob získavania potravy a orientáciu v priestore.
Pri vysvetľovaní používa informácie o organizačnej štruktúre
mraveniska a o jednotlivých kastách mravcov. Nakoniec vie
zhodnotiť, ako je život v spoločenstve pre mravce prospešný,
pričom vytvára vlastný úsudok a vyhľadáva informácie o
spôsobe života rôznych druhov mravcov v rôznych
sekundárnych informačných zdrojoch.
Žiak vie opísať spôsob života včiel, rozmnožovací cyklus,
spôsob získavania potravy a orientáciu v priestore. Pri
vysvetľovaní používa informácie o organizačnej štruktúre
včelej rodiny – rozpoznáva matku, trúda a robotnicu.
Nakoniec vie zhodnotiť, ako je život v spoločenstve pre
včely prospešný, pričom vytvára vlastný úsudok a vyhľadáva
informácie o spôsobe života včiel v rôznych sekundárnych
informačných zdrojoch.
Žiak bude vedieť samostatne vysvetliť rozmnožovací cyklus
motýľa a bude vedieť vymenovať iné živočíchy, ktoré sa
rozmnožujú podobným spôsobom.

Rastliny

3

Žiak vie jednoducho vysvetliť, že funkciou listov je prijímať ENV
Rastlinné listy.
Rastlinné listy.
slnečné svetlo a preto sú listy ploché a široké – aby zachytili
Vplyv zmien prostredia na Tvar a funkcia listov.
väčšie množstvo svetla.
rastliny.
Vplyv zmien prostredia na rastliny.
Vie, že rastliny sa menia vekom – rastú, menia tvar. Vie, že
sa menia aj počas roka vplyvom počasia. Vie jednoducho
vysvetliť cyklus listnatého stromu a dať ho do súvislosti s
ročnými obdobiami a počasím, ktoré je v danom ročnom
období typické.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784 / 8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblast
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

ISCED 1 – primárne vzdelanie

Šk VP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Maďarský
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Prvý, druhý, tretí, štvrtý
1. ročník - 5 vyučovacích hodín týždenne , ročne : 165 vyučovacích hodín
2. ročník - 5 vyučovacích hodín týždenne , ročne : 165 vyučovacích hodín
3. ročník - 5 vyučovacích hodín týždenne , ročne : 165 vyučovacích hodín
4. ročník - 6 vyučovacích hodín týždenne , ročne : 216 vyučovacích hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Slovenský jazyk zaberá v hierarchii učebných predmetov popredné miesto. Je špecifickým učebným predmetom , druhým jazykom po materinskom jazyku
v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Vyučovanie slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským má ústredné
postavenie: má napomáhať celkovému osobnostnému rozvoju žiaka, získavaniu návykov slušného správania špeciálne v rečovej oblasti, kladne pôsobiť na
vývin jeho rečovo-analogických schopností, rozvoj jazykového cítenia, tvorivosti a kladných postojov k slovenskému jazyku.
Východiskom je skutočnosť, že žiaci prichádzajú do l. ročníka s rôznymi jazykovými a rečovými kompetenciami. Môže to byť z rôznych dôvodov:
nepovinná návšteva MŠ, rôzna dĺžka navštevovania MŠ, nepovinná jazyková príprava v MŠ; rozdielne jazykové a sociálne prostredie žiakov (sociokultúrne
prostredie); školská zrelosť (biologické predpoklady, dynamika a tempo vývinu, individuálne vlastnosti žiakov: emocionálne EQ a rozumové IQ); schválené
učebné plány (so zavedením vyučovania 1. cudzieho jazyka od 3. ročníka ZŠ, v prípade škôl s VJM sa jedná o zavedenie ďalšieho jazyka popri maďarského
ako vyučovacieho a slovenského ako štátneho jazyka, ktoré sa vyučujú od 1. ročníka); rozdielne jazykové kompetencie žiakov aj z materinského jazyka.
V súlade s ontogenetickou psychológiou vyučovanie slovenského jazyka sa delí na cykly/etapy. V nižších ročníkoch základnej školy sa delí

vyučovanie nasledovne:
- 1. cyklus: začiatočná etapa (1. - 3. ročník ZŠ),
Prvý, druhý a tretí ročník základného vzdelávania tvorí jeden obsahovo spojený cyklus.
Od 1. ročníka prebieha úvodný ústny kurz, od 2. ročníka čiastočne redukovaný ústny kurz s osvojovaním základov čítania a písania. Vzdelávacie výstupy sa
dajú zadefinovať aţ ku koncu 1. cyklu, t.j. na konci 3. ročníka základnej školy.
- 2. cyklus: pokračovacia etapa (4. - 6. ročník ZŠ).
Na hodinách slovenského jazyka žiaci vnímajú slovenskú reč na základe osvojených poznatkov v materinskom jazyku. Vyučovanie slovenského jazyka
preto úzko súvisí aj ostatnými učebnými predmetmi. Žiaci tejto vekovej kategórie sú vnímaví, orientujú sa hlavne na hravé situácie a formy vyučovania.
V tomto veku vhodnou motiváciou môžeme vytvoriť a pestovať pozitívne postoje žiakov k slovenskému jazyku, ako druhému jazyku. Slovenský jazyk je
nástrojom dorozumievania, v konečnom dôsledku však slúži na vyjadrenie vlastných myšlienok na vekuprimeranej úrovni žiakov. Učebný predmet
využijeme aj na celkový rozvoj osobnosti žiaka.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom pedagóga na 1. stupni v počiatočnej etape je, aby žiaci získali najzákladnejšie jazykové a rečové zručnosti, t. j.
o dosiahnuť plynulý prechod od reproduktívnej k produktívnej forme komunikácie,
o rozvíjať rečovo – komunikatívne zručnosti žiakov,
o rozvíjať schopnosť dorozumieť sa v rôznych komunikatívnych situáciách s primeranou znalosťou gramatiky,
o podľa možnosti zabezpečiť jednojazyčný charakter vyučovania.
Cieľom žiaka na 1. stupni ZŠ je:
 rozumieť (počúvanie s porozumením),
 hovoriť (usmerňovaný rozhovor a samostatný ústny prejav),
 čítať (čítanie s porozumením),
 písať (samostatný písomný prejav) v slovenskom jazyku.
Konečným cieľom vyučovania slovenského jazyka je dosiahnuť, aby žiaci po skončení prvého stupňa základnej školy vyjadrovali svoje
myšlienky ústne aj písomne po slovensky samostatne, bez väčších ťažkostí na úrovni primeranej veku.
Cieľom je dosiahnuť mierne pokročilú úroveň ovládania slovenského jazyka na
1. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským podľa vzoru európskeho jazykového portfólia. Táto úroveň umožňuje čiastočne uvedomené
osvojovanie slovenského jazyka praktickým osvojovaním ortoepických, ortografických a gramatických pravidiel potrebných na ústnu a písomnú komunikáciu
v danom vývojovom období.

Učebné zdroje
Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ s vjm. Autorky : Mgr. Anita Halászová, Mgr. Zuzana Kovácsová. TERRA,
Bratislava 2004
Učebnica slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ s vjm. Autorky : Mgr. Anita Halászová, Mgr. Zuzana Kovácsová. TERRA,
Bratislava 2004
Slovenský jazyk pre 4. ročník základnej školy s VJM – Učebnica I. a II. časť. Autorky : Mgr. Anita Halászová, Mgr. Zuzana Kovácsová. TERRA,
Bratislava 2005
Obrázkový slovník, obrázková stena, hudobné nahrávky, video, pracovné zošity.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy
Predmet: Slovenský jayzk a slovenská literatúra

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Ročník: prvý
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín
Obsahový štandard
pozdravy, predstavovanie sa,
informácia o mene, bežné pokyny v triede,
detské hry.
výslovnosť samohlások e, é, a, á
ukazovacie zámená ten, tá, to
Osobné zámená on, ona

Výkonový štandard
Žiak: predstaví sa, rozumie bežné povely,
pokyny, pozdravy, zdvorilostné prejavy
Reaguje na pokyny učiteľa
Správne vyslovuje hlásky e, é, a, á
Pri známych slovách správne používa
ukazovacie zámená ten, tá, to
správne používa osobné zámená ja, ty, on, ona
ovláda naspamäť piesne, detské hry, básne
určené na memorovanie.
Žiak tvorí vety o živote v škole, v triede,
vie pomenovať veci v triede, školské potreby,
činnosti v škole
Vie počítať od 1 do 10
ovláda naspamäť piesne a básne určené na
memorovanie.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Pozdravy
a pokyny

15

Zlatá brána
Moje meno je…
Volám sa….
Pozdravy
Pokyny
Mám ručníček
Adam v škole

V škole

15

V triede
Hra so slovami
Školská taška
jeden, dva, tri…..
Čo robíš?
Šošovička

Jeseň

10

Jeseň v prŕode
Prší, prší
Farby
Hruška
Aký, aká, aké je?
Nôžka

Jeseň, farby, vlastnosti, počasie
výslovnosť ô

Žiak tvorí vety o jesennej prŕode,
doslovne reprodukuje vety, ktoré žiaci majú
poznať spamäti,
pozná farby,
Správne vyslovuje hlásku ô,
ovláda naspamäť piesne, detské hry, básne
určené na memorovanie.

Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda

Zvieratá

15

Na dvore – domáce
zvieratá
Bývame v lese – lesné
zvieratá
Vrana a líška

zvieratá, mám rád/rada
výslovnosť ch
rozprávka – Vrana a líška
výslovnost ŕ

Žiak vie pomenovať domáce a lesné zvieratá,
tvorí vety o známom obrázku.
Vie používať slovné spojenie Mám rád/rada...
Správne vyslovuje hlásku ch

Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda

v škole, v tiede, školské potreby,
činnosti v škole, číslovky do 10
výslovnosť ľ

Žiak reprodukuje rozprávku podľa členenej
ilustrácie a na základe pomocných otázok
Ovláda naspamäť piesne, detské hry, básne
určené na memorovanie.

Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Etická výchova

Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Etická výchova

Ľudské telo

5

Ľudské telo

Ľudské telo
výslovnosť ä
rozprávka – Sane
zima

Žiak vie pomenovať časti tela.
Správne používa najfrekventovanejšie zvratné
slovesá..
Správne vyslovuje hlásku ä
Ovláda naspamäť piesne, detské hry, básne
určené na memorovanie.

Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Rodina

5

Nové sane
Naša rodina
Ja a mama
Varí babka trnku
Príprava na
Štedrý večer

Rodina
Členovia rodiny a príbuzní.
Činnosti v rodine.
Výslovnosť ĺ
Rozprávanie rozprávky podľa obrázkov.
Mikuláš.

Žiak samostatne vymenuje členov rodiny.

Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda

Správne vyslovuje hlásku ĺ
Ovláda naspamäť básne určené na
memorovanie.

Zima

15

Krbová pesnička
Jedlička
Vítaj nám, stromček náš
Štedrý večer
Pod stromčekom
Už je zima
Sanica
Snehuliak
Ako zimujú?
Na medveďa
Ŕ,ŕ
Červená čiapočka
Didaktické hry
Hopi, hopi
Dupkajú nožičky

Zimné sviatky. Príprava na Vianoce. Pomenovanie
osôb, vecí vlastností a činností. Nakupovanie. Ten,
tá, to. Darovanie.
Zimné počasie. Zimné športy. Voľný čas.
Zvieratá v zime.
Rozvíjanie slovnej zásoby – pomenovanie osôb,
vecí, vlastností a činnosti. Výslovnosť Ŕ,ŕ. Ten, tá,
to. Rozprávanie rozprávky podľa obrázkov.

Žiak ovláda naspamäť rozhovory s tromi
Environmentálna výchova
replikami, dramatizuje precvičený text
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda
Hovorí krátkymi vetami o tom, ako sa rodina
chystá na Vianoce
Žiak tvorí vety o zimnej prŕode a zimných
športoch, doslovne reprodukuje vety, ktoré žiaci
majú poznať spamäti,
Pozná výrazy hore, dole, vpravo, vľavo.
Ovláda naspamäť piesne, detské hry, básne
určené na memorovanie.

Na hostine

10

Karneval
Mám narodeniny
Hostina
O repe

Rozvíjanie slovnej zásoby
Mesiace v roku
Číslovky 1-10
Rozvíjanie slovnej zásoby
Dramatizácia rozprávky

Žiak hovorí krátkymi vetami o rodinnej a
slávnosti na základe pomocných otázok
Žiak primerane situácii používa zdvorilostné
frázy (pozdravy, privítanie, poďakovanie,
blahoželanie
Žiak porozumie krátku rozprávku, ktorá má
obdobu aj v maďarčine

Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Etická výchova

Náš dom

25

Náš dom
Kde je?
Gazdinky, čo robíte?
Maliar
Kto čo robí
Dobré ráno
Jeden, dva, tri, štyri, päť
Moja izba
Umývanie
Môj, moja, moje
Moja bábika
V kúpeľni
V izbe
Čo merajú hodiny
Koľko ich bolo?
Kde je?

Pomenovanie miestností a zariadenia domu
predložka „v“
Rozvíjanie slovnej zásoby - slovesá
Činnosti členov rodiny
Predmety a činnosti v detskej izbe, v kúpeľni,
v kuchyni, v obývačke
Používanie „sa, si“
Časti dňa
Hodiny - čo robíme ráno, cez deň a večer
Predložky – na, v

Rodinná výchova
Žiak vie jednoduchými vetami rozprávať
o jednotlivých miestnostiach domu, vie
Environmentálna výchova
vymenovať, v ktorej miestnosti čo sa nachádza.
Vie povedať, kde sa nachádzajú členovia rodiny
– používanie predložky „v“
Tvorí jednoduché vety o činnostiach členov
rodiny v jednotlivých miestnostiach
Vie odpovedať na otázky „či? čia? čie? –
správne používanie zámen môj, moja, moje
Žiak správne používa najfrekventovanejšie
zvratné slovesá (sa, si)
Ovláda naspamäť piesne, detské hry a básne
určené na memorovanie

Jar

15

Ročné obdobie – jar. Rozvíjanie slovnej zásoby
Jar. Príroda na jar
Rozširovanie slovnej zásoby
Veľká noc - zvyky
Veľká noc - zvyky
Rozširovanie slovnej zásoby - oblečenie
Rozširovanie slovnej zásoby - obuv
Jar na lúke
Prvé jarné kvety
Rozprávka o kuriatku
Zvieratá a ich mláďatá
Rozprávka o medveďovi

Žiak vie jednoduchými vetami rozprávať o jari, Environmentálna výchova
tvorí vety o jarnej prŕode, doslovne
Ochrana života a zdravia
reprodukuje vety, ktoré žiaci majú poznať
Prírodoveda
spamäti,
Vie pomenovať oblečenie
Vie pomenovať druhy obuvi
Vie vymenovať jarné kvety
Žiak vie jednoduchými vetami rozprávať
o Veľkej noci
Žiak porozumie krátku rozprávku, Rozpráva
podľa obrázku krátky príbeh
Vie vymenovať zvieratá a mláďatá zvierat

Zdravie
Zelenina, ovocie

20

Ide jar
Lastovičky
Zajko
V kríku
Už sa blíži
Rastie Anka
Mám pekné topánočky
Víly
Fialôčka
Kuriatko
Jarný zázrak
Rozprávka o
medveďovi
Keď si chorý
Nádcha v škole
Zacvičím si
V záhrade
Čo rastie v záhrade
Kukulienka
Ďeň matiek
zelenina, v
záhrade
ovocie, aký,
aká, aké,
mám rád/rada
Nakupovanie

Najčastejšie choroby
Udržanie si zdravia
Jar v záhrade. Predmety a rastliny v záhrade
Rozvíjanie slovnej zásoby –ovocie, zelenina
Rozvíjanie slovnej zásoby- Na lúke pri lese

Základná slovná zásoba na danú tému
Environmentálna výchova
Vie tvoriť krátky dialóg na tému: u lekára
Ochrana života a zdravia
Ukáže a pritom pomenuje časti svojho tela
Prírodoveda
Rozprávanie podľa obrázku
Žiak vie povedať, čo robia deti v telocvični
Vie rozprávať o jarných prácach v záhrade
Vie vymenovať ovocie a zeleninu a povedať, aký,
aká, aké je

Zamestnania
Doprava

5

Vandrovníci
Čím budeš?
Pekár
Po mestách
Vlak
Cestujeme
Na dopravného
strážnika

Zamestnanie ľudí. Kto čo robí?
Plány do budúcnosti
V autobuse
Cestujeme vlakom
Dopravné prostriedky
Ako sa správame na cestách

Žiak vie vymenovať zamestnania
Vie odpovedať na otázku čím budeš
Jednoduchými vetami vie povedať, kto čo robí
Základná slovná zásoba na danú tému
V komunikácii s partnerom používa
zdvorilostné frázy
Žiak vymenuje dopravné prostriedky, rôzne
spôsoby cestovania

Rok - leto

10

rok, ročné
obdobia,
počasie,
mesiace – leto,
rozprávka –
Ako plávalo
kuriatko
školský výlet
v zoo

Na lúke
Základná slovná zásoba na danú tému
Environmentálna výchova
Číslovky
Žiak vie odpovedať na otázku: koľko?
Ochrana života a zdravia
Používanie číslovky jeden, jedna, jedno
Vie správne použiť číslovku
Prírodoveda
Ročné obdobia
Vie vymenovať ročné obdobia, jarné, letné,
Deň Matiek – dar mamičke
jesenné a zimné mesiace
Rozprávka o kuriatku
Tvorí vety o známom obrázku, o sérii obrázkov
Leto, činnosti v lete
na základe pomocných otázok
Rozširovanie slovnej zásoby – zvieratá v zoo
Reprodukuje rozprávku alebo postupný dej podľa
Rozširovanie
slovnej
zásoby.
Návšteva členenej ilustrácie a na základe pomocných
zoologickej záhrady.
otázok
Charakteristika hada – aký je had? Prídavné mená Vie pomenovať zvieratá v zoo podľa obrázku
Koncoročný školský výletV zoo
Rozpráva jednoduchými vetami o hadovi
Na hada
Rozprávať jednoduchými vetami o výlete
Náš školský výlet

Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 784 / 8, 93039 Zlaté Klasy
Predmet: Slovenský jayzk a slovenská literatúra
Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Ročník: druhý
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Opakovanie z 1. roč.

18

Predstavovanie sa.
Náš dom .Naša
trieda. Domáce
zvieratá. Lesné
zvieratá.

Zoznámenie sa so žiakmi.Osobné zámená.
Základné pokyny, povely.
Pomenovanie miestností v dome/v byte:
kuchyňa, detská izba, kúpeľňa, spálňa, obývačka.
Členovia rodiny. Bežná činnosť členov rodiny.
Pomenovanie domácich a lesných zvierat.

Žiak: predstaví sa, samostatne vymenuje
členov rodiny, priateľov.
Reaguje na pokyny učiteľa.
Základná slovná zásoba na danú
tému.Žiak vie vymenovať jednotlivé
miestnosti bytu/domu.
Pomenuje nábytok v ňom a základné zariadenia.
Správne vyslovuje hlásky.
Rozlišuje gramatické rody.
Žiak pozná domáce a lesné zvieratá.

Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Etická výchova

Druhá trieda

15

Škola

Školská budova, zariadenie triedy. Učebné
predmety, základné učebné pomôcky. Činnosti
v triede, v škole, na školskom dvore, na ihrisku.

Základná slovná zásoba na danú tému.
Žiak tvorí vety o živote v škole na základe
otázok.
Pomenuje nábytok v škole a základné
zariadenia.

Rodinná výchova
Environmentálna výchova

Ročné obdobia

21

Jeseň

Opakovanie, prehlbovanie a rozširovanie slovnej
zásoby k téme jeseň v lese. Lesné zvieratá,
príprava zvierat na zimu.
Premena prírody podľa ročných období.
Jeseň, činnosti v záhrade, jesenné práce, ochrana
životného prostredia.Pomenovanie vecí, osôb,
zvierat a rastlín.
Jesenné počasie, oblečenie.

Základná slovná zásoba na danú tému.
Žiak pozná jednotlivé zeleniny a ovocia, ktoré
dozrievajú na jeseň.
Žiak si vymenuje kusy svojho ošatenia.
Vymenuje jesenné mesiace.

Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda

Ročné obdobia

22

Zima

Opakovanie, utvrdzovanie a prehlbovanie
vedomostí a slovnej zásoby k téme Ročné
obdobia. Zima, zimné radovánky.
Pomenovanie vecí, osôb a zvierat.
Zimné mesiace, príroda, zimné počasie.
Vianoce, Nový Rok.

Základná slovná zásoba na danú tému.
Environmentálna výchova
Žiak vie tvoriť krátky dialóg na jednotlivé témy. Ochrana života a zdravia
Číta texty s porozumením.
Prírodoveda
Pozná zimné mesiace.

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Čísla

7

Čísla do 20

Počítanie do 20

Žiak vie počítať od 1 do 20.
Vie aj napísať čísla do 20.

Matematika
Environmentálna výchova

Rodina

14

Naša rodina

Členovia rodiny: rodičia, súrodenci, starí
rodičia. Slovenská podoba svojho mena. Mená
rodičov, súrodencov. Vek, narodeniny, sviatky.
Oslovenia (pán učiteľ/pani učiteľka, teta, ujo).
Nadviazanie kontaktu s osobami.

Žiak: predstaví sa, samostatne vymenuje
členov rodiny, priateľov.
Reaguje na pokyny učiteľa.
Základná slovná zásoba na danú tému.
Správne vyslovuje hlásky.
Rozlišuje gramatické rody.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Ročné obdobia

21

Jar

Opakovanie, utvrdzovanie a prehlbovanie
vedomostí a slovnej zásoby k téme Ročné
obdobia – jar.
Pomenovanie vecí, osôb a zvierat.
Jarné mesiace, príroda, jarné počasie, jarné
sviatky /Veľká noc/.

Základná slovná zásoba na danú tému.
Vie zablahoželať k sviatku.
Pozná dni v týždni a vymenuje jarné mesiace,
kvety, práce, oblečenia...

Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda

Dom a domov

18

Náš dom

Pomenovanie miestností v dome/v byte:
kuchyňa, detská izba, spálňa, obývačka,
predizba, kúpeľňa, pracovňa, povala.
Pomenovanie zariadení, činností.
Mesto/dedina.Vyjadrenie priestorových (smery,
polohy, situácie, vzdialenosť, veľkosť) vzťahov.

Základná slovná zásoba na danú
Environmentálna výchova
tému.Žiak vie vymenovať jednotlivé
Ochrana života a zdravia
miestnosti bytu/domu.
Prírodoveda
Pomenuje nábytok v ňom a základné zariadenia.

Cestovanie

9

Dopravné prostriedky

Dopravné prostriedky, cesta do školy, správanie
sa pri cestovaní. Získanie informácií (Kde je ? )
Slušné vyjadrenie prosby, požiadanie
o pomoc (Pomôc / Pomôžte...) .

Základná slovná zásoba na danú
tému.V komunikácii s partnerom
používa zdvorilostné frázy.
Žiak vymenuje dopravné prostriedky, rôzne
spôsoby cestovania .

Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Ročné obdobia

20

Leto

Opakovanie, utvrdzovanie a prehlbovanie
vedomostí a slovnej zásoby k téme Ročné
obdobia – leto.
Pomenovanie vecí, osôb a zvierat.
Letné mesiace, príroda, letné počasie.

Základná slovná zásoba na danú tému.
Pozná dni v týždni a vymenuje letné mesiace,
kvety...

Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784 / 8, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Ročník : tretí
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Osobné údaje
a rodina

30

To som ja
Členovia rodiny
Pozdravy

Členovia rodiny, príbuzní, priatelia, záľuby a
zamestnanie členov rodiny. Adresa bydliska
žiaka, bydlisko starých rodičov .
Charakteristika rodičov.
Nadviazanie kontaktu s osobami.
Hlásky: ch, h, ľ, ĺ, ŕ .Osobné
zámená : on, ona. Ukazovacie
zámená : ten, tá, to .

Žiak: predstaví sa, samostatne vymenuje
členov rodiny, priateľov, príbuzných
.Reaguje na pokyny učiteľa .
Základná slovná zásoba na danú tému .
Správne vyslovuje hlásky .
Rozlišuje gramatické rody .
Správne používa zámená (osobné: on, ona, my,
vy, oni, ony; zvratné; privlastňovacie:
náš, naša, naše, jej, jeho) .

Environmetálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Etická výchova
Výchova manželstva a
rodičovstva

Dom a domov

21

Dom a byt

Zariadenie a činnosti v jednotlivých
miestnostiach .Domáce práce, práca
okolo domu, v záhrade . Pomoc v
domácnosti . Orientácia v meste / na
dedine .
Vyjadrenie priestorových (smery, polohy,
situácie, vzdialenosť, veľkosť) vzťahov .

Základná slovná zásoba na danú tému
.Žiak vie vymenovať jednotlivé
miestnosti bytu / domu .
Pomenuje nábytok v ňom a základné
zariadenia. Dokáže samostatne pracovať s
obrázkovým slovníkom .
Dokáže podľa pokynov pracovať s
prekladovým slovníkom .
Správne používa predložkové väzby (nad,
za, na, pri) a príslovky miesta (tu, tam, hore,
dolu) .

Výchova
manželstva
a
rodičovstva
Environmentálna výchova

Cestovanie

15

Dopravné prostriedky
Čím cestujeme?

Dopravné prostriedky, kultúra cestovania,
najdôležitejšie dopravné značky a predpisy pre
chodcov a cyklistov, získanie informácií (Kde je
...?), slušné vyjadrenie prosby, požiadanie
o pomoc (Pomôc / Pomôžte...) .

Základná slovná zásoba na danú tému
.V komunikácii s partnerom používa
zdvorilostné frázy .
Žiak vymenuje dopravné prostriedky, rôzne
spôsoby cestovania .
Tvorí otázky, pýta sa a odpovedá na otázky.

Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Vlastiveda

Starostlivosť
o zdravie a telo

20

Choroby . U
lekára .
Zdravá výživa
. Časti tela
.Obliekanie

Zdravie, choroba, osobná hygiena . U lekára, u
zubára, obliekanie, zdravá výživa,
životospráva. Šport, vychádzky, exkurzie,
výlety .Športy podľa ročných období, hry v
prírode, pravidlá obľúbenej hry, bezpečnosť .
opatrnosť pri športe.

Základná slovná zásoba na danú tému .Vie tvoriť krátky
dialóg na tému: u lekára. Ukáže a pritompomenuje časti
svojho tela. Rozpráva o nejakej udalostialebo činnosti na
základe ilustrácie, obrázkov a pomocných otázok alebo
daných slov.

Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda
Vlastiveda

Tematický celok
Škola a trieda

Časová
dotácia
20

Obchod/Nakupovanie 10

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Školská budova
Naša trieda
Pokyny

Budova a okolie školy, personál školy.
Zariadenie triedy, vyučovacie predmety, rozvrh
hodín, učebné pomôcky .Činnosti v triede, v
škole, na školskom dvore, na ihrisku. Režim
dňa školáka, domáca príprava, vysvedčenie
.Základné pokyny, povely (Vstaň! Sadni si!
Povedz! Poď sem! Choď na miesto! Dávaj
pozor! Postav sa do radu! Ukáž! Prines! Pozri!
Pozri sa sem! Hovor! Opakuj! Odpovedaj!
Odlož! Odnes! Spievaj! Kresli! Maľuj! Pracuj!
Otvor učebnicu/pracovný zošit/zošit!

Žiak tvorí vety o živote v škole, v rodine na
základe otázok
Tvorí okrem jednoduchých rozvitých
oznamovacích viet aj jednoduché súvetia na
základe vzorových viet.
Základná slovná zásoba na danú tému.
Žiak rozumie základným pokynom, povelom
učiteľa.
Dokáže na základe vzorových viet dávať
pokyny (používa rozkazovací spôsob) .

Matematika
Environmentálna výchova
Mediálna výchova

Obchody a služby

Samoobsluha, tržnica, spôsob nákupu a platenia,
tovar, množstvo, kultúra nakupovania, kvety,
kupovanie darčekov a občerstvení .Vyjadrenie
vďaky (Ďakujem!) .

Základná slovná zásoba na danú tému
.Žiak utvorí jednoduché dialógy na tému.
Nakupovanie .
Používa gramatické kategórie
najfrekventovanejších podstatných a
prídavných mien .

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Výchova
manželstva
rodičovstva

Počasie, kalendár

20

Mesiace
Narodeniny
Sviatky
Blahoželanie

Dátum, určenie času, časti dňa, začiatok a
koniec školského roka, pracovný deň, sviatky:
Mikuláš, Štedrý deň, Štedrý večer, Vianoce,
Silvester, Nový rok, Veľká noc, Deň matiek,
Deň detí, prázdniny, počasie

Základná slovná zásoba na danú tému .
Vie zablahoželať k sviatku .
Pozná dni v týždni a vymenuje mesiace
.Hovorí krátkymi vetami o rodinnej, školskej
slávnosti, o divadelnom predstavení .
o výlete na základe pomocných otázok

Ochrana života a zdravia
Multikulturálna výchova
Výchova manželstva a
rodičovstva

Príroda, ročné
obdobia

29

Ročné obdobia
Športy
Zvieratá
Ovocia a zeleniny

Domáce zvieratá a ich mláďatá. Premena
prírody. Činnosti ľudí a zvierat podľa ročných
období .Ochrana životného prostredia .
Starostlivosť o zvieratá a o životné
prostredie.

Základná slovná zásoba na danú tému .
Žiak pozná domáce a lesné zvieratá, jednotlivé
zeleniny a ovocia. Žiak si vymenuje kusy
svojho ošatenia. Správne používa zámená
(osobné: on, ona, my, vy, oni, ony; zvratné;
privlastňovacie: náš, naša, naše, jej, jeho) .

Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Prírodoveda

a

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/4, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Tematický celok
Osobné údaje,
rodina,
medziľudské
vzťahy

Časová
dotácia
48

Téma
To som ja
Členovia rodiny
Pozdravy
Povolania

Ročník: štvrtý
6 hodín týždenne, spolu 216 vyučovacích hodín
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Predstavovanie sa, opis niekoho alebo
niečoho: charakteristika a opis ľudí -vonkajšie
a vnútorné vlastnosti, zvierat a predmetov, opis
pracovného postupu.

Žiak
- sa vie predstaviť, poďakovať sa za
pomoc, podať hlásenie,
- rozozná zmenu významu známejších slov
pri nesprávnej výslovnosti, presne a správne
opakuje vety po učiteľovi,
- správne a rýchle sa orientuje v
informáciách,
-samostatne charakterizuje členov
rodiny a priateľov,
- rozumie bežným povelom, pozdravom,
pokynom,vníma a chápe učiteľove prejavy,
- porozumie krátkym súvislým
prejavom a dialógom, predneseným
priamo alebo aj z nahrávky,
- globálne porozumie textu východiskového
článku učebnice vo vzorovom prednese
učiteľa,
- porozumie reči partnera
v transakčných rečových situáciách,
- porozumie krátkej rozprávke, ktorá má
obdobu aj v maďarčine,
- porozumie a reaguje na otázky učiteľa,
spolužiakov aj cudzích ľudí.
Základná slovná zásoba na danú tému
Žiak
- vie vymenovať jednotlivé miestnosti,
pomenuje nábytok a vybavenie bytu/domu,
-rozpráva o rozdieloch medzi mestom a obcou,
vymenuje okolité obce a veľké mestá SR,
- dokáže samostatne pracovať s
obrázkovým slovníkom,
- dokáže podľa pokynov pracovať s
prekladovým slovníkom
- správne používa predložkové väzby (nad,
za, na, pri) a príslovky miesta (tu, tam, hore,
dolu)

Charakteristika členov rodiny, príbuzenské
vzťahy, zamestnania členov rodiny, pomoc
rodičom.
Nadviazanie kontaktu s osobami: pozdravy,
oslovenia, lúčenie sa, predstavovanie sa, prosba,
poďakovanie, pozvanie, ospravedlnenie,
blahoželanie k výročiu.
Získavanie a podávanie informácií: poskytnutie
rady a požiadanie o radu, pýtať sa na niečo,
slušné vyjadrenie želania a prosby, upozornenie,
požiadanie o pomoc, slušné odpovede na
položené otázky.

Dom a domov,
prostredie,obec a
mesto

28

Dom a byt

Miestnosti domu a bytu a ich opis, pracovné
nástroje a náradia v domácnosti, činnosti v byte,
okolie domu, udržiavanie čistoty a poriadku.
Naša obec, poznatky o Slovenskej republike.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Etická výchova
Finančná gramotnosť

Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Finančná gramotnosť
Environmentálna výchova

Tematický celok
Škola a trieda, okolie
školy

Časová
dotácia
28

Téma
Školská budova
Naša trieda
Pokyny

Obsahový štandard
Adresa školy, záujmová činnosť, mimoškolská
aktivita, knižnica.
Oznámenie a vyjadrenie stanoviska:
Páči sa mi alebo nie a prečo, mám ho rád/rada
alebo nie a prečo

Obchod/nakupovanie 18

Obchody a služby
Nakupovanie
Pošta
Cukráreň
Divadlo
Kino

Získavanie informácií a informovanie druhých:
požiadanie o radu, poskytnutie rady, pýtať sa na
niečo, slušné vyjadrenie prosby, želania,
upozornenie, požiadanie o pomoc, slušné
reagovanie na otázky.
Vyjadrenie vďaky, zaujatia, vedomosti a
informovanosti, zdôvodnenie stanoviska
k niečomu

Príroda

24

Mesiace
Narodeniny
Sviatky
Blahoželanie
Počasie, kalendár
Ročné obdobia

Charakteristika štyroch ročných období,
určovanie času, časti dňa.
Sviatky v roku
Práce v záhrade, v sade, na poliach, zber úrody,
starostlivosť o zvieratá, ochrana životného
prostredia, život v lese, na lúkach, poliach

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiak
- vie samostatne tvoriť vety o živote v škole,
v rodine na základe otázok
- tvorí okrem jednoduchých rozvitých
oznamovacích viet aj jednoduché súvetia na
základe vzorových viet
- rozumie základným pokynom, povelom
- dokáže na základe vzorových viet dávať
pokyny (používa rozkazovací spôsob)
Základná slovná zásoba na danú tému

Dopravná výchova

Žiak
- utvorí jednoduché dialógy na tému Nákupy
- používa gramatické kategórie
najfrekventovanejších podstatných a
prídavných mien
- tvorivo používa slovné spojenia a vetné
modely osvojené z 1. - 3. ročníka primárneho
vzdelávania
- tvorí okrem jednoduchých rozvitých
oznamovacích viet aj jednoduché súvetia na
základe vzorových viet alebo za pomoci
otázok,
- tvorí veľmi krátke súvislé texty na základe
príkladov alebo za pomoci otázok,
- správne používa osobné, zvratné,
ukazovacie, privlastňovacie (váš, vaša,
vaše, ich) a opytovacie zámená
Základná slovná zásoba na danú tému

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Žiak
- vie zablahoželať ku sviatku,
- pozná dni v týždni a vymenuje mesiace,
- krátkymi vetami rozpráva o rodinnej a
školskej slávnosti, o zvykoch a tradíciách pri
jednotlivých sviatkoch v roku, o divadelnom
predstavení,
- rozpráva o výlete na základe pomocných
otázok
Základná slovná zásoba na danú tému

Ochrana života a zdravia

Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra
Environmentálna výchova

Dopravná výchova
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Finančná gramotnosť

Multikulturálna výchova
Environmentálna výchova
Finančná gramotnosť
Osobnostný a soc. rozvoj

Tematický celok
Starostlivosť
o zdravie a telo

Cestovanie, doprava

Voľný čas

Časová
dotácia
28

Téma
Choroby
U lekára
Zdravá výživa
Časti tela
Obliekanie

18

24

Dopravné prostriedky
Čím cestujeme?
Školský výlet
Kultúra cestovania v
cestovných
prostriedkoch

Zábava
Šport

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Choroby detí, zdravý spôsob života, zdravá
životospráva, u praktického a zubného lekára.

Základná slovná zásoba na danú tému
Žiak
- vie tvoriť krátky dialóg na tému: u lekára
- ukáže a pritom pomenuje časti svojho tela
- rozpráva o nejakej udalosti alebo činnosti na
základe ilustrácie, obrázkov a pomocných
otázok alebo daných slov
- tvorivo používa slovné spojenia a vetné
modely osvojené z 1. - 3. ročníka primárneho
vzdelávania

Dopravná výchova

Základná slovná zásoba na danú tému
Žiak
- v komunikácii s partnerom používa
zdvorilostné frázy
- vymenuje dopravné prostriedky, rôzne
spôsoby cestovania
- tvorí otázky, pýta sa a odpovedá na otázky
- samostatne používa minulý a budúci čas
frekventovaných slovies,
- samostatne používa prítomný, minulý a
budúci čas slovesa byť,
- samostatne používa prítomný, minulý a
budúci čas slovesa mať,
- samostatne používa frekventované
predložkové väzby,
- používa bežné príslovky miesta, času,
spôsobu,

Dopravná výchova

Žiak
- na základe modelových rozhovorov
konkretizuje a aktualizuje riadené
rozhovory,
- zapojí sa do rozhovoru, ktorý začala iná
osoba,
- tvorí otázky a pýta sa so správnou
štylizáciou, slovosledom, výberom slovnej
zásoby v rámci precvičenej témy
Základná slovná zásoba na danú tému

Ochrana života a zdravia

Vyjadrenie duševných pocitov a nálady:
vyjadrenie radosti, smútku, sympatie,
antipatie, obdivu, prekvapenia, sklamania.

Získanie informácií a informovanie druhých:
požiadanie o radu, poskytnutie rady, pýtať sa na
niečo, slušné vyjadrenie prosby, želania,
upozornenie, požiadanie o pomoc, slušné
reagovanie na otázky.

Karneval, činnosti v rámci voľného času,
obľúbená športová disciplína, pravidlá slušného
a bezpečného správania počas zábavy a
športovania.
Režim dňa školáka, rodiny

Ochrana života a zdravia
Prírodoveda
Finančná gramotnosť

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Finančná gramotnosť
Environmentálna výchova

Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

ŠVP 1.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Zdravie a pohyb
Telesná výchova
Prvý, druhý, tretí, štvrtý
1.r/3h, 2.r./3h, 3.r/3h, 4.r/2h týždenne

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy
Maďarský

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia,
zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu,
významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj
významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým
široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Výrazné zastúpenie spontánnych pohybových činností a pohybových hier, v ktorých sa uplatňujú prirodzené pohyby (chôdza, beh, skoky, hody, lezenie atď.).
Tieto činnosti sú motivačne posilňované slovom, riekankami, melódiou, rytmom. Žiaci sa učia a navykajú na organizáciu vyučovania telesnej výchovy, učia sa
významu a technike jednotlivých cvičení a činností. Značná pozornosť sa venuje cvičeniam, ktoré podporujú správne držanie tela žiakov. Je potrebné
obohacovať obsah telesnej výchovy i o najjednoduchšie postupy, formy a metódy sebazdokonaľovania, sebakontroly a sebahodnotenia. Priebežné osvojenie si
uvedených prostriedkov umožní efektívne plnenie domácich cvičení, vykonávaných za spoluúčasti rodičov a neskôr i samostatne. Do obsahu telesnej výchovy
patria aj piesne, riekanky, vyčítanky a pod., ktoré zvyšujú príťažlivosť vyučovacích hodín.

Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb" platných pre celú školskú telesnú
výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na
zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:
- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a
športových záujmov,
- dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a
povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom
čase,
- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať prostredníctvom každodenného pohybu.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú všetky učebné prostriedky a telocvičné náradie, ktoré je v škole k dispozícii. Vyučovací proces bude prebiehať
podľa možností vo veľkej telocvični alebo na školskom ihrisku.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatých Klasoch, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: Prvý
3 hodiny týždenne, spolu 9 9 vyučovacích hodín

Predmet: Telesná výchova
Tematický celok
Základné lokomócie a
nelokomočné
pohybové zručnosti

Časová
dotácia
24

Téma
Atletika
Pohybové činnosti
v priestore

Základná gymnastika

Pohybové
a manipulačné hry

27

Pohybové hry

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Primerane veku a schopnostiam osvojiť si
základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných
atletických disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie pohybových
činností v priestore) a elementárne zručnosti z
akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností), poznať
ich možnosti aplikácie a vnímať ich
význam pre život a šport.

Žiak
Ochrana človeka a zdravia
- pozná a vie pomenovať základné lokomócie Maďarský jazyk a literatúra
- pozná základné poradové cvičenia a vie ich
pomenovať
- pozná terminológiu gymnastických polôh,
pohybov a cvičení
- osvojí si základy techniky behov, skokov,
hodu, na podnet vykoná základné polohy a
pohyby tela a jeho častí,
-vykoná pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, plazenie)
- pozitívne vníma základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú a
nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu
človeka a prostriedku na upevňovanie si
zdravia,
- správne vníma význam poradových cvičení
pre účelnú organizáciu,
- prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z
pravidiel hry, prejavovať schopnosť
spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá,
technicky správne manipulovať s náčiním a
pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a
prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny
postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa na športových
podujatiach.

Žiak
- rozvíja svoje bežecké schopnosti
- zvládne základné manipulačné činnosti s
loptou ( kotúľanie, chytanie,
hádzanie, odrážanie lopty od podlahy )
- pozná jednoduché naháňačky, hry s
vytlieskavaním rytmu , hry zamerané na
správne držanie tela s prenášaním predmetov
na hlave, chôdzu po čiare.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Kreatívne a estetické 17
pohybové činnosti
Rytmika

Tanec

Psychomotorické
cvičenia a hry

17

Relaxačné a
kompezačné cvičenia

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Primerane veku mať rozvinuté základné
senzorické, motorické (pohybové),
intelektuálne, kultúrno–umelecké a tvorivé
schopnosti, vedieť ich primerane

Žiak
- pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy
cvičení a hier, pohybových
výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky,

Aplikovať v živote i športe prostredníctvom
kultivovaného prirodzeného pohybu.

rytmiky, tanca ( pílový skok, poskočný krok )
- pozná správnu techniku jednoduchých
cvičení, pohybov i nadväzovaných
pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej
dramatiky,
- pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho
častí v kontexte so slovným alebo hudobným
podnetom ( vnímanie a rozlišovanie zmeny
tempa a rytmu signálov pohybom )
- rozvíja tvorivú improvizáciu
- pozitívne vníma spojenie slova, hudby a
pohybu
- pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a
upevňuje sociálne vzťahy v skupine,
- prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie a
dokáže vnímať a precítiť pohyb.

Mať primerane veku osvojené správne držanie a Žiak
vnímanie svojho tela pri pohybových
- ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele
činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu
(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej
cvičení zameraných na vnímanie vzájomného
činnosti, - dodržiava správne držanie tela,
pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu,
polohy tela a jeho častí, pohyby tela
dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania,
a jeho častí , pozná a vie ich pomenovať,
sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
- dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a
psychohygieny pre zdravie.
- využíva fyziologicky správne dýchanie
- má osvojené pohybové cvičenia so
zameraním na koncentráciu
a pozornosť,
- formuje pozitívne vzťahy v skupinách,
empatiu.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
Hudobná výchova

Ochrana človeka a zdravia
Prírodoveda

0

Tematický celok
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti

Časová
dotácia
14

Téma
Turistika
Korčuľovanie
Sánkovanie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Mať primerane veku osvojené základné
Žiak
zručnosti turistiky, korčuľovania, sánkovania ,
-ovláda základné zručnosti z turistiky,
vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe. korčuľovania, sánkovania (kĺzanie a hry na
snehu )
-rozvíja senzorické schopnosti – pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
-rozvíja kultúrno – umelecké schopnosti ,
kultúru pohybového prejavu, precítenie
pohybu, interpretácia, kreativita
- rozvíja intelektové schopnosti , všeobecnú
inteligenciu v kontexte s poznávacími
aktivitami
- realizuje sezónne pohybové aktivity v
rôznom prostredí, v rôznych obmenách
- pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode
ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v
rôznom prírodnom prostredí, ochraňuje
prírodu.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Ochrana človeka a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Prírodoveda

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatých Klasoch, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Predmet: Telesná výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

Ročník: druhý
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Základné lokomócie a
nelokomočné
pohyb.zručnosti

18

Základné atletické
disciplíny
Poradové cvičenia
Organizácia pohybových
činností v priestore
Elementárne zručnosti
z akrobacie

Mať primerane veku a svojim schopnostiam
osvojené základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných
atletických disciplín), poradové cvičenia
(ako predpoklady účelnej organizácie
pohybových činností v priestore) a elementárne
zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre
zvládnutie základných gymnastických
zručností), poznať ich možnosti aplikácie a
vnímať ich význam pre život a šport.

Žiak :
- pozná a vie pomenovať základné lokomócie
- vie pomenovať poradové cvičenia –- pozná
elementárnu terminológiu (názvoslovie)
gymnastických polôh, pohybov a cvičení
-používa základné pravidlá atletických a
gymnastických súťaží
- pozná zásady bezpečnosti a hygieny pri
týchto cvičeniach.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a zdravia

Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry

23

Základné herné činnosti
jednotlivca Správna
technika základných
herných činností
jednotlivca
Manipulácia s herným
náčiním
Základných pravidlách
realizovaných hier
Zásady kultúrneho
správania sa na
športových podujatiach
Zásady bezpečnosti a
hygieny pri hrách.

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z
pravidiel hry, prejavovať schopnosť
spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá,
technicky správne manipulovať s náčiním
a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia
a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny
postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa na športových
podujatiach.

Žiak:
- pozná a vie pomenovať základné herné
činnosti
- ovláda pravidlá hier
- pozná zásady bezpečnosti, hygieny
a kultúrneho správania na športových
podujatiach

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Prírodoveda

Kreatívne a estetické
pohybové činnosti

15

Tvorivá dramatika,
rytmika a tanec

Poznať správnu techniku jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných pohybových motívov
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky
Poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so
slovným alebo hudobným podnetom.

Žiak:
- pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy
cvičení a hier, pohybových výrazových
prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca
- pozná správnu techniku jednoduchých
cvičení, pohybov i motívov tanca, rytmiky
a tvorivej dramatiky,
- pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Hudobná výchova
Multikultúrna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so
slovným alebo hudobným podnetom.
Psychomotorické
cvičenia a hry

15

Relaxačné, dýchacie
cvičenia

Mať primerane veku osvojené správne držanie a Žiak:
vnímanie svojho tela pri pohybových
- si osvojí poznatky o ľudskom tele (časti tela,
činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu
vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti
cvičení zameraných na vnímanie vzájomného
- vie správne držať telo, polohy tela a jeho
pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu,
častí, pohyby tela a jeho častí
- pozná a využíva zásady bezpečnosti, hygieny
dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania.
pre zdravie

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Hudobná výchova

Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti

15

Sezónne činnosti

Mať primerane veku osvojené základné
Žiak
zručnosti turistiky, korčuľovania, sánkovania ,
-ovláda základné zručnosti z turistiky,
vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe. korčuľovania, sánkovania (kĺzanie a hry na
snehu )
-rozvíja senzorické schopnosti – pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
-rozvíja kultúrno – umelecké schopnosti ,
kultúru pohybového prejavu, precítenie
pohybu, interpretácia, kreativita
- rozvíja intelektové schopnosti , všeobecnú
inteligenciu v kontexte s poznávacími
aktivitami
- realizuje sezónne pohybové aktivity v
rôznom prostredí, v rôznych obmenách
- pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode
ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v
rôznom prírodnom prostredí, ochraňuje
prírodu.

Ochrana človeka a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Prírodoveda

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatých Klasoch, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: tretí
3 hodiny týždenne, spolu 9 9 vyučovacích hodín

Predmet: Telesná výchova
Tematický celok
Základné lokomócie a
nelokomočné
pohybové zručnosti

Časová
dotácia
24

Téma
Atletika
Pohybové činnosti
v priestore

Základná gymnastika

Pohybové
a manipulačné hry

27

Pohybové hry

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Primerane veku a schopnostiam osvojiť si
základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných
atletických disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie pohybových
činností v priestore) a elementárne zručnosti z
akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností), poznať
ich možnosti aplikácie a vnímať ich
význam pre život a šport.

Žiak
Ochrana človeka a zdravia
- pozná a vie pomenovať základné lokomócie Maďarský jazyk a literatúra
- pozná základné poradové cvičenia a vie ich
pomenovať
- pozná terminológiu gymnastických polôh,
pohybov a cvičení
- osvojí si základy techniky behov, skokov,
hodu, na podnet vykoná základné polohy a
pohyby tela a jeho častí,
-vykoná pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, plazenie)
- pozitívne vníma základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú a
nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu
človeka a prostriedku na upevňovanie si
zdravia,
- správne vníma význam poradových cvičení
pre účelnú organizáciu,
- prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z
pravidiel hry, prejavovať schopnosť
spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá,
technicky správne manipulovať s náčiním a
pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a
prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny
postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa na športových
podujatiach.

Žiak
- rozvíja svoje bežecké schopnosti
- zvládne základné manipulačné činnosti s
loptou ( kotúľanie, chytanie,
hádzanie, odrážanie lopty od podlahy )
- pozná jednoduché naháňačky, hry s
vytlieskavaním rytmu , hry zamerané na
správne držanie tela s prenášaním predmetov
na hlave, chôdzu po čiare.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Kreatívne a estetické 17
pohybové činnosti
Rytmika

Tanec

Psychomotorické
cvičenia a hry

17

Relaxačné a
kompezačné cvičenia

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Primerane veku mať rozvinuté základné
senzorické, motorické (pohybové),
intelektuálne, kultúrno–umelecké a tvorivé
schopnosti, vedieť ich primerane

Žiak
- pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy
cvičení a hier, pohybových
výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky,

Aplikovať v živote i športe prostredníctvom
kultivovaného prirodzeného pohybu.

rytmiky, tanca ( pílový skok, poskočný krok )
- pozná správnu techniku jednoduchých
cvičení, pohybov i nadväzovaných
pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej
dramatiky,
- pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho
častí v kontexte so slovným alebo hudobným
podnetom ( vnímanie a rozlišovanie zmeny
tempa a rytmu signálov pohybom )
- rozvíja tvorivú improvizáciu
- pozitívne vníma spojenie slova, hudby a
pohybu
- pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a
upevňuje sociálne vzťahy v skupine,
- prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie a
dokáže vnímať a precítiť pohyb.

Mať primerane veku osvojené správne držanie a Žiak
vnímanie svojho tela pri pohybových
- ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele
činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu
(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej
cvičení zameraných na vnímanie vzájomného
činnosti, - dodržiava správne držanie tela,
pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu,
polohy tela a jeho častí, pohyby tela
dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania,
a jeho častí , pozná a vie ich pomenovať,
sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
- dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a
psychohygieny pre zdravie.
- využíva fyziologicky správne dýchanie
- má osvojené pohybové cvičenia so
zameraním na koncentráciu
a pozornosť,
- formuje pozitívne vzťahy v skupinách,
empatiu.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
Hudobná výchova

Ochrana človeka a zdravia
Prírodoveda

0

Tematický celok
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti

Časová
dotácia
14

Téma
Turistika
Korčuľovanie
Sánkovanie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Mať primerane veku osvojené základné zručnosti Žiak
turistiky, korčuľovania, sánkovania , vedieť ich
-ovláda základné zručnosti z turistiky,
primerane aplikovať v živote i športe.
korčuľovania, sánkovania (kĺzanie a hry na
snehu )
-rozvíja senzorické schopnosti – pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
-rozvíja kultúrno – umelecké schopnosti ,
kultúru pohybového prejavu, precítenie
pohybu, interpretácia, kreativita
- rozvíja intelektové schopnosti , všeobecnú
inteligenciu v kontexte s poznávacími
aktivitami
- realizuje sezónne pohybové aktivity v
rôznom prostredí, v rôznych obmenách
- pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode
ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v
rôznom prírodnom prostredí, ochraňuje
prírodu.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Ochrana človeka a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Prírodoveda

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatých Klasoch, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: štvrtý
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Predmet: Telesná výchova
Tematický celok

Časová
dotácia
18

Základné lokomócie a
nelokomočné
pohybové zručnosti

Téma
Atletika
Pohybové činnosti
v priestore

Základná gymnastika

Pohybové
a manipulačné hry

18

Pohybové hry

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Primerane veku a schopnostiam osvojiť si
základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných
atletických disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie pohybových
činností v priestore) a elementárne zručnosti z
akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností), poznať
ich možnosti aplikácie a vnímať ich
význam pre život a šport.

Žiak
Ochrana človeka a zdravia
- pozná a vie pomenovať základné lokomócie Maďarský jazyk a literatúra
- pozná základné poradové cvičenia a vie ich
pomenovať
- pozná terminológiu gymnastických polôh,
pohybov a cvičení
- osvojí si základy techniky behov, skokov,
hodu, na podnet vykoná základné polohy a
pohyby tela a jeho častí,
-vykoná pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, plazenie)
- pozitívne vníma základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú a
nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu
človeka a prostriedku na upevňovanie si
zdravia,
- správne vníma význam poradových cvičení
pre účelnú organizáciu,
- prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z
pravidiel hry, prejavovať schopnosť
spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá,
technicky správne manipulovať s náčiním a
pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a
prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny
postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa na športových
podujatiach.

Žiak
- rozvíja svoje bežecké schopnosti
- zvládne základné manipulačné činnosti s
loptou ( kotúľanie, chytanie,
hádzanie, odrážanie lopty od podlahy )
- pozná jednoduché naháňačky, hry s
vytlieskavaním rytmu , hry zamerané na
správne drţanie tela s prenášaním predmetov
na hlave, chôdzu po čiare.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Kreatívne a estetické 11
pohybové činnosti
Rytmika

Tanec

Psychomotorické
cvičenia a hry

11

Relaxačné a
kompezačné cvičenia

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Primerane veku mať rozvinuté základné
senzorické, motorické (pohybové),
intelektuálne, kultúrno–umelecké a tvorivé
schopnosti, vedieť ich primerane

Žiak
- pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy
cvičení a hier, pohybových
výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky,

Aplikovať v živote i športe prostredníctvom
kultivovaného prirodzeného pohybu.

rytmiky, tanca ( pílový skok, poskočný krok )
- pozná správnu techniku jednoduchých
cvičení, pohybov i nadväzovaných
pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej
dramatiky,
- pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho
častí v kontexte so slovným alebo hudobným
podnetom ( vnímanie a rozlišovanie zmeny
tempa a rytmu signálov pohybom )
- rozvíja tvorivú improvizáciu
- pozitívne vníma spojenie slova, hudby a
pohybu
- pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a
upevňuje sociálne vzťahy v skupine,
- prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie a
dokáže vnímať a precítiť pohyb.

Mať primerane veku osvojené správne držanie a Žiak
vnímanie svojho tela pri pohybových
- ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele
činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu
(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej
cvičení zameraných na vnímanie vzájomného
činnosti, - dodržiava správne drţanie tela,
pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu,
polohy tela a jeho častí, pohyby tela
dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania,
a jeho častí , pozná a vie ich pomenovať,
sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
- dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a
psychohygieny pre zdravie.
- využíva fyziologicky správne dýchanie
- má osvojené pohybové cvičenia so
zameraním na koncentráciu
a pozornosť,
- formuje pozitívne vzťahy v skupinách,
empatiu.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
Hudobná výchova

Ochrana človeka a zdravia
Prírodoveda

0

Tematický celok
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti

Časová
dotácia
8

Téma
Turistika
Korčuľovanie
Sánkovanie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Mať primerane veku osvojené základné
Žiak
zručnosti turistiky, korčuľovania, sánkovania ,
-ovláda základné zručnosti z turistiky,
vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe. korčuľovania, sánkovania (kĺzanie a hry na
snehu )
-rozvíja senzorické schopnosti – pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
-rozvíja kultúrno – umelecké schopnosti ,
kultúru pohybového prejavu, precítenie
pohybu, interpretácia, kreativita
- rozvíja intelektové schopnosti , všeobecnú
inteligenciu v kontexte s poznávacími
aktivitami
- realizuje sezónne pohybové aktivity v
rôznom prostredí, v rôznych obmenách
- pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode
ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v
rôznom prírodnom prostredí, ochraňuje
prírodu.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Ochrana človeka a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Prírodoveda

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

ŠVP 1.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

Maďarský

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Príroda a spoločnosť
Vlastiveda
druhý, tretí, štvrtý
týždenne 1 hodina

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci. V treťom ročníku sa spája skúmanie,
objavovanie okolia s objavovaním aj v širších súvislostiach.
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína už v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých vecí a deti na ne potrebujú odpoveď. Vlastiveda je obsahovo naplnená
emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny. S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta
v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj celej republiky musí byť
spojené s poznaním histórie.
Vlastiveda v 3. ročníku nesie názov Objavujeme Slovensko – Slovensko moja vlasť. Je rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes.
V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne, rieky) najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní na základe obrázkov .
V časti Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov a ich zaradení v správnom časovom
slede.

Ciele vyučovacieho predmetu
Prostredníctvom pozorovania, skúmania, objavovania, rozprávania príbehov, rozprávok, piesní, žiaci získavajú vzťah k rodnému kraju, k Slovensku. Po
objavnom spoznávaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznamujú so zaujímavými časťami Slovenska.
Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej
obsahu vlastivedy v 3.ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa odlíšiť ich už na pohľad významné
znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybranú tému. Porozprávať o významných historických udalostiach.
Ďalšie ciele vlastivedy sú:


podporovať chuť učiť sa,



rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,



všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,



vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a vysvetľovať,



vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť.

Učebné zdroje
-

Honismeret 3. roč. – prvé vydanie 2009, prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Mgr. Renáta Matúšková, Mgr. Mária Šimunková
Honismeret 2. roč. - prvé vydanie 2008, prof. . PhDr. Mária Kožuchová, , Mgr. Mária Šimunková
Honismeret 4. roč. - prvé vydanie 2011, prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Mgr. Renáta Matúšková, Mgr. Mária Šimunková
mapa Slovenska, atlasy, obrázky, fotky
DVD, internet

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Ročník: druhý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Predmet: Vlastiveda
Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
ENV,
Vlastenecká výchova,
Prírodoveda,

I.
Škola a okolie

3

Naša trieda
Pozorujeme okolie
školy
Ako sa vyznať v okolí

Pomenovanie nábytku, rozmiestnenie vecí v
triede
Vhodné správanie cez vyučovanie aj cez
prestávky
Orientácia pred školou, v okolí školy,
školský dvor, objekty v okolí školy, pred
školou, za školou
Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a ktoré
človek

Opísať prostredie triedy. U rčiť pravidlá
správania. Pomenovať nábytok a veci v triede.
Nakresliť školu a okolie- vymodelovať model
školy.
Zistiť informácie o škole na internete.
Navrhnúť, čo by si v škole zlepšil. Opísať
krajinu, pozorovať a orientovať sa podľa
významných budov, riek, kopcov...

II.
Cesta do školy

4

Cesta po chodníku
a vozovke
Prechádzanie
križovatky
Bezpečná cesta do
školy

Opísať svoju cestu do školy
Vytvoriť vlastný plánik cesty do školy, pričom
je dôležité označiť nebezpečné miesta
Správne chodiť po chodníku, po
ceste , i na križovatke
Rešpektovať svetelné značenia i dopravné
značky
Poznať základné dopravné značky

Vedieť správne chodiť po chodníku, po ceste i
na križovatke. Dodržiavať pravidlá pri jazde
dopravným prostriedkom. Vedieť opísať svoju
cestu do školy. Vedieť správne nastupovať
do dopravných prostriedkov a dodržiavať
pravidlá pri jazde dopravným prostriedkom.
Poznať svetelné značenia i základné
dopravné značky.
Poznať zásady správania sa v
dopravných prostriedkoch. Vedieť
prechádzať cez križovatku.

DOVB
OZ
ENV
VYV
Prírodoveda
Inform. vých.

8

Ako sa prebieha deň
školáka?

Režim dňa. Týždeň a jeho dni. Poznať pojem
pracovný deň a deň pracovného pokoja. Rozdeliť
deň na úseky- ráno, dopoludnie, obed, popoludnie, večer,
noc. Poznať a dodržiavať správnu životosprávu.

Vedieť vymenovať dni v týždni. Poznať
pojem pracovný deň, deň pracovného
pokoja. Vedieť rozdeliť deň na časti
vzhľadom na časové úseky.

ENV, VYV,
Prírodoveda
HUV

III.
Objavujeme
premeny okolo
nás

IV. Môj
rodný kraj, a čo
sa v ňom deje

10

Ako sa mení príroda na
jeseň?
Kalendárny a školský rok
Aké bude počasie?
Zima a jej premeny
Jar a jej premeny
Pozorujeme dĺžku
a smer tieňa

Zopakovať poznatky o jeseni. Charakteristika
jednotlivých ročných období. Ako sa mení
okolie školy na jeseň. Rešpektovať prírodu a
podieľať sa na jej ochrane.
Ročné obdobia, kalendárny rok, mesiace,
sviatočné dni.
Vnímať zmeny prírody v jednotlivých
obdobiach roka. Poznať mesiace roka a
príslušné ročné obdobia. Popísať zmeny v
prírode počas jednotlivých
ročných období. Vedieť zaznamenávať zmeny
počasia v prírode podľa stanovených znakov.
Poznať pranostiky.
Rešpektovať prírodu a podieľať sa na jej
ochrane.
Uvedomiť si,že dĺžka aj smer tieňa sa počas
dňa menia.
Vedieť vymenovať svetové strany.
Za pomoci učiteľa sa orientovať kompasom i
inými prírodnými aspektmi.

Vedieť vymenovať ročné obdobia a
mesiace, ktoré im prislúchajú. Špecifikuje
zmeny, ktoré prebiehajú v daných ročných
obdobiach. Vedieť opísať, ako sa mení
okolie školy na jeseň.
Poznať pojem kalendárny a školský
rok, vedieť pomenovať ich rozdiely. Vedieť
bezchybne vymenovať mesiace roka i
príslušné ročné obdobia. Aktívne sa podieľa
na miniprojekte „Tvorivý kalendár
narodenín a menín." Vytvoriť si tvorivý
kalendár narodenín a menín žiakov
triedy.Poznať mesiace roka a príslušné
ročné obdobia. Popísať
zmeny v prírode počas jednotlivých ročných
období. Vedieť zaznamenávať zmeny
počasia v prírode podľa stanovených
znakov. Poznať pranostiky. Poznať pojem
svetové strany, vedieť ich vymenovať.
Určiť smer na sever podľa poludňajšieho
tieňa. Vedieť sa bez problémov orientovať
pomocou kompasu.

ENV,VYV,
OČP

Starostlivosť o zdravie
Rodina a príbuzní
Domov
Ľudia v mojom
okolí.
História obce
Služby, kultúra a šport

Uvedomiť si, aká dôležitá je starostlivosť o
zdravie. Hygiena tela, ústnej dutiny, zdravá
strava, pitný režim, dôležitosť spánku pre
zdravý vývin človeka. Dôležitosť pobytu na
čerstvom vzduchu - Zopakovať poznatky o
rodine. Poznať príbuzenské vzťahy v rodine.
Vedieť pomenovať charakteristické vlastnosti
jednotlivých členov rodiny.

Vedieť sa starať o vlastné zdravie,
dodržiavať hygienu, zdravo sa stravovať,
tráviť dostatok času na čerstvom vzduchu.
Uvedomovať si dôležitosť pohybu pre
zdravie. Vedieť rozprávať o vlastnej rodine.
Poznať mená členov rodiny aj najbližších
príbuzných.

ENV, VYV,
Prírodoveda
HUV,
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Naša bezpečnosť
Ochrana proti
požiarom
Ako sa staráme o naše
okolie?

Témy finančnej
gramotnosti:
Riadenie rizika a poistenie
Používanie primeraných

Rešpektovať jednotlivých členov rodiny,
prejavovať lásku.
Členovia rodiny a ich funkcia v rodine.
Domov - moja rodina, moj obec, moja vlasť.
Štátne symboly Slovenska (znak, pečať, vlajka,
hymna) Významné budovy v obci - pošta,
polícia, škola, miestny úrad.
Náš obec a jej obyvatelia. Predstavitelia obce
(starosta obce). Susedia a kamaráti.
Príbeh, povesť, pamätné budovy, sochy,
významné osobnosti histórie, vedy, kultúry,
športu, umenia. Poznať znak našej obce. Poznať
významné osobnosti, ktoréž žili v obci. Poznať
pamätihodnosti v okolí obce. Exkurzia v našej
obci. Vedieť pomenovať objekty služieb,
kultúry a športu, ktoré sa nachádzajú v obci.
Poznať význam polície pre spoločnosť.
Špecifikovať príčiny požiaru.
Kedy nám oheň slúži a kedy je nebezpečný.
Potreba ochrany životného prostredia pred
negatívnymi vplyvmi človeka.

Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie.
Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť
rozdiel medzi verejným a súkromnýmkomerčným – poistením.

Vedieť sa starať o vlastné zdravie,
dodržiavať hygienu, zdravo sa stravovať,
tráviť dostatok času na čerstvom vzduchu.
Uvedomovať si dôležitosť pohybu pre
zdravie.
Vedieť rozprávať o vlastnej rodine. Poznať
mená členov rodiny aj najbližších
príbuzných.
Vedieť ako sa volá naša vlasť. Poznať
adresu svojho bydliska. Uvedomiť si
dôležitosť domova (nie všetci ľudia majú
domov).
Poznať zásady slušného správania sa k
obyvateľom obce. Vedieť názov svojej
obce i presnú adresu.
Opísať spôsob života obyvateľov obce.
Urobiť zbierku informácií o obci,
o významných ľuďoch obce. Vedieť
základné údaje o obci - znak, významné
udalosti,
pamätné miesta, významné osobnosti obce.
Poznať povesť o obci resp. jej blízkom
okolí. Vedieť pomenovať objekty obce.
Ovládať čísla na záchranné linky. Poznať
činnosť hasičov a ich príslušenstvo. Poznať
základné druhy hasiacich prístrojov a ich

Uviesť príklady rizík, ktorým možu čeliť
jednotlivci a domácnosti. Vysvetliť, prečo
sa ľudia potrebujú poistiť. Na
jednoduchých príkladoch názorne ukázať,
ako poistenie funguje.

ENV, VYV,
Prírdoveda,
HUV,
OČP, BOZ,
Ľudské práva
Mediálna a
komunikačná
výchova

Finančná
gramotnosť

V.
Zvyky a tradície

6

Spomíname
na našich predkov
Predvianočný čas
Zvyky a tradície
V zime
Vianoce
Starý rok- Nový rok
Zvyky a tradície
Veľká noc
Tešíme sa na prázdniny

VI.
Čo sa
mi v našom kraji
najviac páči?

2

Postavme si
Vlastivedkovo!

Uvedomiť si potrebu rodiny pre život človeka i
spoločnosť. Uvedomiť si, že každá pamiatka po
predkoch môže byť zdrojom informácií. Poznať
význam sviatkov- Sviatok všetkých svätých,
Pamiatka zosnulých.
Poznať zimné a vianočné zvyky. Uvedomiť si
potrebu lásky a priateľstva počas tohto obdobia.
Poznať pojem: Nový rok, jeho
dátumové rozpätie.
Uvedomiť si význam Veľkej noci pre
kresťanov. Poznať veľkonočné zvyky a tradície.
,,Ako budem tráviť letné prázdniny" - spísať
zoznam činností, ktoré by chceli žiaci
uskutočniť počas prázdnin.

Poznať význam sviatkov i niektorých
pamätných dní. Vytvárať si priateľský
vzťah k spolužiakom.
Poznať niektoré predvianočné zvyky a
tradície.
Vedieť vysvetliť pojem advent.

Čo sme sa počas roka naučili?

Ovládať prebrané učivo. Zopakovať
prebrané učivo hravými aktivitami.

ENV ,VYV,
Prírodoveda
HUV,
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Vedieť porozprávať o vianočných
zvykoch a tradíciách vlastnej rodiny
Poznať zvyky na prelome starého a nového
roka.
Poznať niektoré špecifické veľkonočné
zvyky a tradície.
Rozvíjať svoju slovnú zásobu prezentáciou
tajných túžob ažţelaní.

ENV, VLV,
TEV, HUV,
Dopravná
výchova,
Čitateľská
gramotnosť

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Predmet: Vlastiveda

Ročník: tretí
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Ako sa vyznať
vo svojom okolí

6

Krajina

Typy krajiny (rovinatá, hornatá, mestská,
vidiecka), krajina v rôznych ročných obdobiach

Charakterizovať a porovnať typy krajiny
v okolí a na obrázkoch.

Hlavné a vedľajšie svetové strany , smerová
ružica, kompas

Poznať svetové strany, vytvoriť smerovú
ružicu, orientovať sa podľa nej a kompasu.

Obzor, plán triedy

Priblížiť sa priestorovému videniu – videniu
zhora, chápať význam pojmu obzor.

Ako sa orientovať podľa
svetových strán
Ako vyzerajú veci pri
pohľade zhora
Význam plánu

Plán plochy alebo územia

7

Poznať význam plánu v živote, orientovať sa
podľa plánu.

Ako vzniká mapa I.

Mapa, mierka mapy, znaky na mapách ( legenda) Vedieť pracovať s mapou a s jednoduchými
mierkami.

Ako vzniká mapa II.

Vrstevnice, druhy máp (turistická, cestná,
geografická)

Opakovanie –
Ako sa vyznať vo svojom Poznatky, ktoré ž iaci získali v tematickom
okolí
celku
Objavujeme Slovensko

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Environmentálna výchova,
Vlastenecká výchova
Environmentálna výchova,
Environmentálna výchova

Finančná gramotnosť
Regionálna výchova

Schopnosť čítať z mapy, nájsť na nej čo najviac
údajov.
Environmentálna výchova
Využiť vedomosti o krajine, orientácii
v praktických činnostiach.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Vedieť určiť polohu Slovenska v rámci
Európy, vymenovať susedné štáty Slovenska.

Multikultúrna výchova,
Mediálna výchova

Kde sa nachádza
Slovensko

Glóbus, Európa, štáty susediace so Slovenskom

Krásy našich hôr
Chránené územia

Pohoria- Vysoké a Nízke Tatry, Malá a Veľká
Vyhľadať najznámejšie pohoria na mape,
Fatra, Malé Karpaty, chránené územia, TANAP, vymenovať národné parky, vysvetliť, ako sa
NAPANT, PIENAP
správať v chránenom území.

Vlastenecká výchova
Environmentálna výchova

Rieky – dar života

Rieky - Dunaj, Váh, Hron, Ondava,
Laborec, priehrady, jazerá, plesá

Pochopiť význam vody pre život, vysvetliť
slová- priehrada, jazero, pleso, ukázať
najznámejšie rieky na mape.

Ochrana človeka a pírody,
BOZ,
Environmentálna výchova
Ochrana človeka a
prírody,BOZ,
Protidrogová výchova
Environmentálna výchova,

Lesy – naše pľúca

Typy lesov (smrekové, borovicové, lužné,
bukové, dubové), kosodrevina, prales

Poznať význam lesov pre život,
vymenovať typy lesov, vedieť, aké lesy
rastú v okolí.

Slovensko- plné záhad
Jaskyne minerálne a
termálne vody
Po turistických
chodníčkoch

Spoznávame dejiny

11

Jaskyňa, minerálne a termálne pramene –
Piešťany, Bojnice, Bardejovské Kúpele,
Trenčianske Teplice
Turistická mapa, značky na turistických mapách

Vysvetliť pojmy jaskyňa, minerálne a
termálne vody, vedieť význam termálnych
a minerálnych vôd.

Environmentálna výchova,

Vedieť pracovať a orientovať sa v
turistickej
mape, poznať niektoré značky na turist.
mape.

Environmentálna výchova,
Dopravná výchova,BOZ,
Protidrogová výchova

Využiť vedomosti o Slovensku, pracovať
s mapou.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Opakovanie –
Objavujeme Slovensko

Poznatky, ktoré žiaci získali v tematickom celku

Časová priamka

Časová priamka, poradie udalostí, storočie

Chápať pojem časová priamka a časové
súvislosti.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Prečo sa ľudia usadili na
našom území

Osídľovanie

Získať predstavu o dejinných udalostiach
v súvislosti s usadzovaním sa ľudí na
našom území.

Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra

Predmety ako svedkovia
doby

Múzeum, archeológ

Vedieť rozlíšiť veci, predmety minulosti
od vecí súčasných.

Mediálna výchova,
Regionálna a multi-kultúrna
výchova

Svätopluk a jeho sláva

Svätopluk, Veľkomoravská ríša, Slovania, kmeň, Poznať život Slovanov, chápať význam
kniežatstvo
posolstva Svätopluka k svojim synom.

Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra

Prečo chodíme do školy

Panovník, Mária Terézia, Uhorsko,
povinná školská dochádzka

Vedieť, kto bola Mária Terézia, chápať
význam školy pre život.

Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Ĺudské práva

Anton Bernolák, Ľudovít Štúr,
nárečie, spisovná slovenčina

Poznať osobnosti slovenského života –
tvorcov spisovnej slovenčiny, chápať
význam jednotného slovenského jazyka.

Čitateľská gramotnost,
Osobnostný a sociálny rozvoj

Janko Matúška,
hymna, pieseň – Kopala studničku

Poznať dejinné udalosti vzniku slovenskej
hymny.

Hudobná výchova,
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Poznať osobu M. R. Štefánika, mať
vedomosti o vzniku ČSR.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Ako vznikol slovenský
jazyk

Ako vznikla slovenská
hymna

Prečo M. R. Štefánik veľa M. R. Štefánik,
cestoval
Československá republika, hrobka – mohyla na
Bradle

Tematický celok

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Slovensko v súčasnosti

Európska únia, Európsky parlament, štátne
symboly – znak, vlajka, pečať, hymna, hlavné
mesto - Bratislava

Vedieť charakterizovať Slovensko dnes,
pomenovať štátne symboly, poznať
základné udalosti súčasnej SR.

Multikultúrna výchova,
osobnostný a sociálny rozvoj

Poznatky, ktoré žiaci získali v tematickom celku

Ovládať vedomosti a poznatky o dejinách
Slovenska.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Vznik miest, obrana miest, osada, námestie,
hradby, priekopa, radnica

Mať poznatky o vzniku miest, vedieť, čím
boli chránené, kde vznikali.

Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra

História, Trnava, Bratislava, Kežmarok, Košice,
dóm sv. Martina

Ovládať históriu starobylých miest na
Slovensku, ukázať na mape Bratislavu a
Košice.

Vlastenecká výchova
Regionálna výchova,

Slávne mestá II.

Trenčín, Nitra, Martin, Banská Bystrica, Matúš
Čák, Matica slovenská, Slovenské národné
povstanie

Ovládať históriu významných miest na
Slovensku, porovnať život v mestách dnes
a v minulosti.

Regionálna výchova,
mediálna výchova

Povesti o mestách

Povesť

Stručne povedať obsah povesti o
vybranom meste.

Hrady a zámky

Hrad, zámok, zrúcanina, podhradie,
poddaný ľud

Poznať rozdiel medzi hradom a zámkom,
poznať niektoré slovenské hrady a zámky.

Osobnostný a sociálny
rozvoj, Čitateľská
gramotnosť
Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra

Povesti o hradoch

Povesť

Svetoznáme pamiatky I.

Zoznam svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO, Vlkolínec, Banská Štiavnica,
Bardejov, Levoča, Majster Pavol

Opakovanie –
Spoznávame dejiny
Naše starobylé
pamiatky a ich krása
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Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Téma

Ako vznikali mestá
Slávne mestá I.

Svetoznáme pamiatky II. Drevené kostoly, jaskyne v Slovenskom krase,
Spišský hrad, Karpatský bukový prales
Opakovanie –
Naše starobylé pamiatky
a ich krása

Poznatky z vlastivedy pre 3. ročník

Poznať históriu vzniku niektorých
slovenských
hradov, stručne povedať obsah povesti
o vybranom hrade
či zámku.
Vymenovať
niektoré
pamiatky zapísané
do Zoznamu svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Vymenovať ďalšie pamiatky UNESCO.

Aktívne ovládať a využívať poznatky
z vlastivedy pre 3. ročník.

Osobnostný a sociálny rozvoj
rozvoj
Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra
Regionálna výchova, tvorba
projektu

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatých Klasoch, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Predmet: Vlastiveda
Tematický celok
Krajina, v ktorej
žijeme

Mestá a dediny

Cestujeme z
Bratislavy do Košíc

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

3

Čítanie mapy

Čítanie mapy Slovenska

Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa
členitosti. Opísať polohu pohorí a nížin.
Vymenovať a ukázať na mape naše najväčšie
rieky

1

Časová priamka

Časová priamka

Porovnať udalosti podľa časovej priamky,
Matematika
určiť, ktorá udalosť sa stala skôr a ktorá neskôr.
Usporiadať udalosti svojho života a udalosti v
roku na časovej priamke.

3

Územné členenie

Územné členenie – kraje
Charakteristika kraja, v ktorom žijem

Vymenovať podľa mapy kraje SR a ukázať
krajské mestá. Vyhľadať regionálne osobitosti
vlastného kraja.

REV, OSR, TPPZ

1

Charakteristika mesta,
dediny

Charakteristika mesta, dediny

Z fotografií, krátkych textov a svojich
skúseností opísať charakteristiku mesta, resp.
dediny a porovnať ich výhody a nevýhody.

OSR
ENV

2

Krajské mestá

Krajské mestá

Vedieť správne priradiť krajské mestá ku
krajom.

OSR

1

Dopravné spojenie

Vlakové, autobusové a letecké spojenie.

Vyhľadať rôzne spoje z cestovných poriadkov
(z internetu), orientovať sa v cestovných
poriadkoch, vedieť sa spýtať, hľadať
alternatívne riešenia. Poznať pravidlá slušného
správania sa v dopravnom prostriedku.

DOV
OSR
OŽZ

1

Bratislava

Cestujeme po Bratislave

1

Košice

Cestujeme po Košiciach

Z mapy Bratislavy a dostupných materiálov
(sprievodca po Bratislave, po Košiciach, z
internetu...) vyhľadať významné pamiatky
Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky itinerár
sprevádzania návštevy po týchto mestách.

DOV
TPPZ
MUV
MEV
OŽZ

2

Plán cesty

Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do
Pripraviť plán cesty zo svojej obce do
Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, Gejzír Bratislavy a do Košíc. Využiť dostupné
v Herľanoc
cestovné poriadky (IKT).

OŽZ, ENV,

Tematický celok

Zaujímavosti zo
Slovenska, baníctvo
na Slovensku

Tradície a zvyky,
Skanzeny

V súlade s prírodou

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

1

Moje obľúbené miesto

Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by
sme tam cestovali v minulosti a dnes.

Sprostredkovať ostatným skúsenosti, zážitky a
zaujímavosti z vlastných ciest. Vedieť ich
prezentovať rôznymi spôsobmi.

DOV

2

Ťažba nerastných
surovín

Kedy a prečo sa začalo baníctvo rozvíjať – ťažba Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na
zlata, striebra, rudy, uhlia, soli, travertínu
Slovensku a akú úlohu zohralo v našich
dejinách, čím bolo významné. Odraz minulosti
v súčasnosti.

ENV

1

Baníctvo

Práca baníkov v minulosti a dnes. Spomienky na Opísať prácu baníka, aké nástroje používal a
ENV
baníctvo. Čo nám z baníctva zostalo.
porovnať ako sa zmenila práca baníkov v
priebehu dejín. Aké pozostatky z minulosti
baníctva zostali na Slovensku. Ťažba nerastov,
zlata, striebra, opálu. Ich využívanie pri
tvorbe šperkov. Banícke múzeum.

1

Historické regióny na
Slovensku

1

Zvyky a tradície

1

Život v stredovekom
meste

1

Práce na vidieku

Historické regióny na Slovensku (Orava, Liptov, Poznať historické regióny Slovenska, vedieť
Šariš, Spiš...)
zaradiť zvyky a tradície do príslušných
regiónov, na základe poznatkov zo skanzenov a
iných zdrojov. Opísať charakteristické znaky
Zvyky a tradície podľa historických regiónov
života ľudí v minulosti a porovnať so životom
v súčasnosti. Použiť k tomu obrázky,
Život v stredovekom meste
informácie z kníh, časopisov, filmov, ľudovú
slovesnosť.
Práce na vidieku v minulosti počas leta a počas
zimy

1

Skanzeny na Slovensku

Skanzeny na Slovensku – čo všetko v skanzene
nájdeme

1

Ideme do hôr

Ideme do hôr – prípravy, horská služba. Pravidlá Poznať základy ochrany prírody a ochrany
ENV
bezpečného správania s v horách.
zdravia. Zásady bezpečného pohybu v horskom
prostredí.

1

Rekreácia v prírode

Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako
dnes

Porovnať na základe informácií z rôznych
zdrojov (fotografie, rozprávanie, text), ako
ľudia trávili voľný čas v prírode v minulosti
a dnes. Zaujať vlastný postoj k dnešnému
tráveniu voľného času – ako turizmus
dramatizáciu.

MUV
MEV
OSR
ENV
OŽZ
TPPZ

MUV, ENV

Tematický celok

Mini projekt o
vlastnom kraji

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

1

Kráľova hoľa, Kriváň

Kráľova hoľa, Kriváň – povesť, výber

Reprodukovať obsah povesti vlastnými
slovami a na jej základe vytvoriť krátku
dramatizáciu.

ENV

1

Vznik riek

Vznik riek, formovanie územia riekou, oblasti v
povodí riek, jazerá, gejzír,

Opísať rôzne podoby, ktoré môže mať rieka.
Posúdiť ako človek technológiami. ovplyvňuje
tok riek. Podľa mapy ukázať oblasti jazier.
Opísať v čom je výnimočný gejzír.

ENV
OSR
OŽZ

1

Plavíme sa po Dunaji

Plavíme sa po Dunaji a Dunajci
Dunaj pod Devínom,
Dunaj v Bratislave,
Dunaj v Gabčíkove,
Dunaj v Štúrove

Opísať vybrané úseky Dunaja, čím sú
zaujímavé. Opísať vybrané úseky Dunajca,
porovnať ich s úsekmi Dunaja.

OŽZ
MUV
OSR
ENV

1

Prírodné zaujímavosti

Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou

1

Prírodné zaujímavosti

Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom

Vysvetliť rozdiel medzi prírodnou
zaujímavosťou a zaujímavosťou vytvorenou
človekom, uviesť príklady a vedieť povedať
svoj názor na ňu, v čom sa páči, resp. nepáči.

OŢZ
OSR
ENV

2

Súčasnosť a minulosť v
našom kraji

Súčasnosť a minulosť v našom kraji

Poznať významné udalosti a osobnosti späté s
jeho krajom, uviesť zmeny, ktoré nastali v jeho
kraji a systematicky to spracovať vo forme
miniprojektu.

MUV
MEV
OSR
ENV
TPPZ

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

ŠVP 1.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a umenie
Výtvarná výchova
prvý, druhý, tretí, štvrtý
týždenne - 1 hodina

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy
Maďarský

ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Výtvarná výchova primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou - intenzívnych zážitkov,
dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania - rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia - vedomých i nevedomých
duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane
vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy - a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka),
ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti. Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy
vizuálnych umení - dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a
multimédiá (video a film). Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť
detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy
prostriedok materializácie vlastných predstáv. Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami v priebehu
postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu - formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a
hodnotiace názory. Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako
izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa
do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický celok
výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
farebného tónu
zobrazeného tvaru

výtvarný jazyk kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície

Časová
dotácia
3

4

Ročník: prvý
1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích hodín
Téma
Zvládol základné
motorické úkonov s
rôznymi nástrojmi,
techniky otláčania.
Jeseň

plocha a tvar
technika: kresba
pastel)
vytváranie kompozície z
tvarov písmen
technika:
obkresľovanie,
striekanie (fixka, sprej,
sitko),
frotážovanie...
uvedomenie si formátu

Obsahový štandard

Výkonový štandard

škvrna a tvar
-námet vzniká rozfukovaním farebnej škvrny a
jej dotváraním, technika: hras farbou, otláčanie
(vodové farby, fixky, temperové farby, tuš)
obrys
-námet vzniká otláčaním a pretláčaním
prírodných materiálov

Ovládanie: štruktúr, techniky: (prírodné
materiály -listy,...)
-farba, lokálny tón
-námet vzniká miešaním farieb a vypĺňaním
plôch riedkymi, hustými
a kontrastnými farbami (teplé - studené, svetlé
-tmavé), technika: maľba temperami
Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať
tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatnitelných princípoch Vie vyjadriť plošný
a priestorový tvar a obrys podľa pozorovania a
podľa predstavy. Pozná výrazové vlastnosti
línie. Vie vyhľadávať a objavovať tvarovo a
farebne zaujímavé formy a odlišovať ich od
zámerných ľudských výtvorov.

rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu,
analytické myslenie a poznávanie, a taktiež
formovanie a aktívne používanie zručností - to
všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového
vyučovania. Metodický rad je zameraný na
pochopenie gramatiky výtvarného jazyka v hravej,
akčnej alebo naratívnej forme; didaktická
efektívnosť vyžaduje zapojiť do vyučovacieho
procesu fantáziu žiaka a jeho predstavivosť a
prepojiť ju s jeho narastajúcou potrebou logického
myslenia.
plocha a tvar
-námet vzniká výtvarným zobrazením predmetov
dennej potreby a napodobnením pohybu pri
fungovaní, technika: kresba (pastel)
vytváranie kompozície z tvarov písmen
-námet vzniká asociatívnym spôsobom

Žiak:
zvládne základné operácie s mierkou, vyjadruje
priestor prostredníctvom mierky zobrazením
prvkov, pri plošnom vyjadrovaní si vie
uvedomiť formát, radenie znakov vo formáte (v
strede, hore, dole, vľavo, vpravo) voči sebe
(veľkosť, prekrývanie: pred - za,
vedľa seba) a v priestore (vzdialenosť: bližšie ďalej). Pri priestorovom vyjadrovaní
(modelovaní): vie vyjadriť vzťah častí a celku,
veľkosť a možnosť pohľadu z rôznych strán.

kombináciou tvarov písmen, technika:

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Prostredníctvom výtvarnej
výchovy rozvíjať tvorivosť v
jej základných, všeobecne
uplatnitelných princípoch
Environmentálna výchova
Prírodoveda
Slovenský jazyk

Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Slovenský jazyk
Pracovné vyučovanie

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

obkresľovanie, striekanie (fixka, sprej, sitko),
frotážovanie...
uvedomenie si formátu
podnety
výtvarného
umenia

3

podnety
výtvarného
umenia
/výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia

2

inšpirácia pravekým
umením
- námet vzniká
zobrazovaním
základných
geometrických tvarov
a znakov - technika:
kresba (uhlík, ceruzka)

a)pochopenie myšlienkových, materiálových
a technických možností doby
b)prepojenie hmatovej a zrakovej stránky
výtvarného vyjadrovania
c)objavovanie nových možností vyjadrovania

prostredníctvom osobného zážitku porozumie Multikultúrna výchova
inej dobe, jej ľuďom, kultúre a výtvarnému
Matematika Slovenský jazyk
umeniu.Pozná druhy a techniky výtvarného
umenia, vie uplatňovať rytmus pri
dekoratívnom riešení plochy, emocionálne
vnímať výtvarné ukážky ilustrácií a výtvarného
diela.

podnety filmu a videa

4

situácie, deja a vzťahov
technika: ľubovoľná

b)detské predstavenie detského veku filmu;
pochopenie vzťahu filmovej akcie a výrazu
(komického, smutného, prekvapeného)
c)vlastné nezávislé spracovanie
v kresbe (maľbe)

Informatická výchova
smiešnosti človeka na pohyblivom obrázku;
žiak vie vybrať situáciu z ukážok filmov, ktorú
kreslí alebo maľuje s dôrazom na pohyb Pozná
vybrané typické diela vizuálnej kultúry

podnety architektúry

3

architektúra obydlí
technika: kresba,
malba, modelovanie

postupné chápanie architektúry ako jazyka - t.j.
súboru prvkov, ktorý niečo konštruuje (napr.
úžitkový priestor bytu, triedy, chrámu, tržnice a
pod.) a niečo vyjadruje (napr. útulnosť,
slávnostnosť, veľkoleposť, skromnosť a
jednoduchosť, čistotu, prírodnosť, strojovosť a
pod.).

Žiak vie stvárniť rôzne typy priestorov
prostredníctvom série kresieb (malieb),
komiksu, priestorového objektu b) vytvoriť
novotvary a vymýšľajú fantastické funkcie pre
architektúry inšpirované príbehom;

podnety
tradičných
remesiel

4

striedanie tvaru a farby

a)objavovať nové technické možnosti b)získať
záujem o tradície ľudového remesla námet
vzniká vytváraním dekoratívneho vzoru na
rôzne materiály technika: otláčanie, naliepanie
(prírodný a odpadový materiál

Žiaci vedia aplikovať techniky ozdobovania
tradične používané pri výrobe kraslíc alebo pri Multikultúrna výchova
modrotlači (voskový kryt) na „ozdobenie" si
Pracovné vyučovanie
hračky, topánky, časti odevu a pod

Multikultúrna výchova
Prírodoveda Pracovné
vyučovanie

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

tradícia a identita
/kultúrna krajina
podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta

6

výtvarná reakcia na
prostredie školy
oživené písmená

rozvíjanie predstavivosti vo vzťahu k danému
priestoru a jeho prvkom
hľadanie vzťahov
-odvodzovať písmeno z reálnych tvarov

Žiak vie dotvárať prostredie vlastnej triedy,
priestorov
a exteriéru školy, chodby, školského klubu,
šatne, dvora a pod.;

Prírodoveda
Pracovné vyučovanie

výtvarné hry

6

vytváranie limitované
pravidlami hry

orientácia na ploche prostredníctvom
predstavivosti

vie vyhľadať ukrytú kresbu

Matematika

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

Výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
farebného tónu
zobrazeného
tvaru

5

Výtvarný jazyk
- kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície

5

Ročník: druhý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Téma
Línia /hravé pokusy s
rôznymi typmi
liniek, ich vzťahmi a
charakterom
- farba, výraz farby

Kompozícia –
umiestňovanie vo
formáte
- rytmus a pohyb
/arytmia a nehybnosť
- symetria a asymetria
/tvarov, farieb,
plôch (objektov)
- land art /výtvarné hry
v krajine
- surrealizmus
/fantasticky portrét
/použitie surrealistickej
metódy

Obsahový štandard
Cvičenia s linkou: vytváranie čiar rôzneho
charakteru rôznymi nástrojmi (široký, úzky,
polosuchý, mokrý...); dynamika gesta (rýchla,
pomalá, trasľavá, presvedčivá, podľa pravítka,
ťahaná, tlačená, kreslená pohybom ramena,
predlaktia, zápästia, pravou a ľavou rukou...);
výraz čiary (bojazlivá, nahnevaná, roztopašná,
sklamaná...)
- jeden žiak diktuje druhému názvy
predmetov (živočíchov, profesií a pod.);
vyhráva dvojica, ktorá vymyslí najviac
tvarov a farieb, ktoré dokážu ostatní
spolužiaci identifikovať
Žiaci si pripravia niekoľko rovnakých
formátov papiera (obdĺžnik štvorec), alebo si
rozdelia jeden výkres na niekoľko rovnakých
formátov; do formátov umiestňujú kresbu
(figúrku, predmet) tak, aby bola umiestnená
hore, dole, v strede, vpravo, vľavo, aby do
výkresu vchádzala, vychádzala, vylietala,
vykotúľavala sa z neho a pod.
Žiaci modelujú tvary (geometrické,
predmetné, figurálne); tvary spájajú do
priestorovej kompozície (možnosť
spolupráce medzi viacerými žiakmi

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Hravé cvičenia; cvičeniam na papieri môžu
Osobnostný a sociálny
predchádzať gestá realizované vo väčších
rozvoj,
rozmeroch (v piesku, na stene); žiaci vyskúšajú Protidrogová
čo najviac možností gesta, pohybov,
výchova a sociálna
materiálov, nástrojov a spôsobov ich použitia;
prevencia
Výkonový štandard

následne použijú preskúmané možnosti čiary v
tematickej kresbe, ktorá využíva charakter čiar
na vyjadrenie charakterov postáv, prostredia a
deja následné ukážky výber kresieb výtvarných
umelcov rôznych období a štýlov s dôrazom na
rozmanitosť lineárneho
prejavu a)„z čoho všetkého môže byť
čiara?“ - hravé cvičenia, b) postupné
nasmerovanie činnosti k zobrazovaniu
a) Uvedomovanie si vzťahov
nakresleného voči formátu
b) Uvedomenie si priestorového
rozvrhu a jeho výrazovosti
a)Uvedomiť si rozloženie tvarov v
priestore z rôznych pohľadov
b)Uvedomiť si vzťah tvaru,
materiálu a statiky objektu

Osobnostný
a sociálny rozvoj,
Ľudské práva,
Environmentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Podnety
výtvarného
umenia
/výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia

3

Inšpirácia
archaickými
písmami
/hieroglyfy,piktog
ramy,
transformácie
zobrazujúceho
znaku
na symbol, tajná
abeceda...

Hravá tvorba v prírodnom prostredí; výber
prvkov podľa tvarových, farebných,
materiálových, významových príbuzností;
vytváranie zostáv prvkov, kresieb z prírodných
prvkov alebo prírodnými materiálmi, malých
zemných úprav (napr. piesku, hliny, štrku)
následné ukážky : land art, zemné umenie

a) Pochopenie umenia v krajine
b) Senzitívny prístup k
prostrediu
c) Organizovanie
jednoduchých prvkov do
estetických alebo význ. celkov

Multikultúrna výchova,
Mediálna výchova,
Informatívna výchova

Podnety
fotografie

2

Koláž /montáž z
fotografií

a) Žiaci si vyberú z fotografií (staré časopisy),
vystrihujú časti kombinujú ich do nových
celkov, lepia
b) Žiaci kolážujú časti fotografie na plastické
tvary

a) Transformácia pôvodných
tvarov, kompozície a
významov do nového celku b)
Kombinácia rôznych
fotografických textúr

Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti,
OČP, Vlastenecká výchova

Podnety filmu a
videa

2

Filmová postava,
filmový kostým,
filmové herecstvo

Žiaci sa zamerajú na vybraného filmového
hrdinu/nku; snažia sa postrehnúť a výtvarne
znázorniť (ne)typické, (ne)sympatické (najmä)
vizuálne črty a vlastnosti (ne)hlavných postáv;
kreslia, (kolážujú, maľujú, modelujú) jedného
hrdinu, alebo polarizované typy filmových
postáv

Uvedomenie si, čo vytvára
základné charakteristické
črty filmovej postavy, ako
vonkajšok ovplyvňuje
vnútrajšok...

Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti,

a) Čo všetko možno postaviť z medovníka,
kociek alebo lega: prvok a jeho skladobné
možnosti; ako možno prvky spája medzi
sebou, čo z nich možno postaviť:
b) Domy a budovy, postavy vyskladané
z geometrických telies jedného typu alebo
rozmanitých telies ukážky: kresby V.de
Honnencourt, manieristické pokusy, Boulle,
Ledoux, triadické balety na Bauhause
-stavby z mohutných opracovaných kameňov,
tehál v praveku, staroveku
c) Rozprávka o medovníkovej chalúpke

a) Rozvoj obrazotvornosti
b)Rozvoj abstrahujúcich a
kombinačných schopností
kľúčové slovo:
stavba konštrukcia

Finančná gramotnosť,
Mediálna výchova
OČP, Výchova k
manželstvu a rodičovstvu

Podnety
architektúry

3

Architektúra ako
skladačka
/stavebnica,
stavba
konštrukcia;
zodpovednosť a
hra

Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Protidrogová výchova

2

Hry s písmom a s
textom na
počítači

Písanie krátkych textov, zmeny fontov, zmeny
veľkostí a typov písma, montáž rôznych typov
a fontov, obrázok z písmen... ukážky:
lettrizmu, typografické hry

a) Uplatniť predstavivosť pri
narábaní s
textom
c) Rozvíjanie zákl.
manuálnych zručností
d) Porovnávanie písania a
hier s textom v
počítači a pri ručnom písaní

Mediálna výchova,
Informatívna výchova

Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné
cvičenia

4

-Triedenie
/zobrazenie
predmetov podľa
kategórii
/porovnávanie
- miešanie
(hybridácia)
tvarov /zvierat a
veci

Žiaci zobrazujú predmety a zoraďujú ich podľa
kategórií (podľa farby, príbuznosti tvaru,
veľkosti, významu...); porovnávajú ich rôzne
aspekty a posudzujú, čo ich spája a čo odlišuje;
textový komentár môže byť súčasťou
zobrazenia
- budovanie si zbierky súboru zvierat, vecí,
rastlín
-ukážky atlasy minerálov, živočíchov, rastlín,
katalógy tovarov...

a) Triedenie,
kategorizovanie podľa
rôznych hľadísk (podľa
farby, príbuzného tvaru,
veľkosti, významu...)
b) Fantastické miešanie,
vtipné rekombinácie tvarov

Prírodoveda,
Environmentálna výchova

Synestetické
podnety

4

Hmat vo vzťahu
k
priestoru a
plasticite

Žiaci na základe priamych zmyslových
zážitkov priraďujú k jednotlivým chutiam a
vôňam farby a motívy a maľujú ich
ukážky : objekty a inštalácie reflektujúce chuť
a čuch, motív jedla vo výtvarnom
umení

a) Estetická reflexia vôní,
pachov a chutí
b)Nachádzanie
synestetických vzťahov
medzi vizuálnym
zobrazením a čuchovým,
chuťovým alebo hmatovým
vnemom

Osobnostný a sociálny
rozvoj, BOZ

Podnety
rôznych oblastí
poznávania
sveta

3

Podnety prvouky:
časti
tela

Žiaci zobrazujú časti zvieracích tiel rovnakej
kategórie (rôzne nohy, rohy, chvosty,
tykadlá...); vtipne zamieňajú takéto časti na
zobrazeniach zvierat, hmyzu... hľadajú,
porovnávajú a zamieňajú časti predmetov,
ktoré sa volajú rovnako (napr. nohy, rohy,
hrdlá, hlavy...)
ukážky : surrealistické montáže

a) Rozvoj obrazotvornosti
b) Vzťah medzi tvarom a
jeho pomenovaním

Prírodoveda, OČP,
Environmentálna výchova

Elektronické
médiá

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

Výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
farebného tónu
zobrazeného tvaru

5

Výtvarný jazyk kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície

3

Ročník: tretí
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Plošné geometrické tvary
/figúra, vecné zobrazenie,
zobrazenie z
geometrických tvarov
Priestorové geometrické
tvary /3D objekt z
geometrických tvarov
Farba /zosvetľovanie a
stmavovanie, svetlostná
škála jednotlivých farieb,
/tóny sivej farby

Žiaci rozkladajú obrázok na jeho geometrické
časti a tie spájajú do celku

Komponovanie
novotvaru na základe
prienikov rôznych
obrysov /kumulácie
tvarov

Žiaci kreslia figúry (zvieratá) alebo predmety
rôzneho tvaru; na inej ploche tieto tvary kreslia
tak, že sa vzájomne prekrývajú; vzniká obrys,
ktorý je súčtom všetkých zobrazených tvarov;
možnosť kolorovať každý tvar inou
transparentnou farbou – vzniká lazúrny efekt

Žiak vie uvedomiť si vnútornú stavbu
vonkajšieho obrysu a
pozorovať základy lazúrneho miešania
farebných tónov

Mierka
/zoskupovanie
predmetných tvarov
v rôznych variáciách

Žiaci kreslia jednotlivé predmety, vystrihnú
ich; následne z reálnych predmetov vytvoria
zátišie (predmety stoja tak ţe sa čiastočne
prekrývajú); z vystrihnutých predmetov
zostavia na formáte papiera podobnú
kompozíciu; následne kreslia zátišie podľa
skutočnosti zátišie

Žiak musí pochopiť priestorové vzťahy videné
v skutočnosti, prekrývanie predmetov a ich
vzájomnú mierku.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiak vie obrázok rozdeliť na geometrické časti, Osobnostný a sociálny
následne ho vie opäť poskladať.
rozvoj,

Objekt z geometrických tvarov vzťahy
Žiak vie postaviť objekt z geometrických
základných geometrických tvarov; každému
tvarov.
geometrickému tvaru pripísať charakteristiku
(farbu alebo materiál) – vytvárať variácie
zoskupení tvarov, hry
s mierkou tvarov na ploche alebo v priestore, ku
geometrickým tvarom priradiť prírodné tvary

Tvorba projektov,
a prezentačné zručnosti

Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Pracovné vyučovanie
OČP, Ľudské práva

Tematický celok
Podnety
výtvarného
umenia

Časová
dotácia
4

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Paketáž /tvar ako
obal

Žiaci obaľujú pruhmi alebo plochou papiera
predmety alebo časti tela; tvar fixujú lepidlom
alebo lepiacou páskou; predmety „vyslobodia“
(napr. rozstrihnutím) a ostáva im vonkajší
skelet tvaru

Žiak pochopí umenie paketáže,
haptické a optické vnímanie tvaru,
povrchu
U žiaka sa tým rozvíjajú manuálne
zručnosti.

Žiaci si prinesú predmety (výrazného tvaru),
ktoré odtláčajú do hlinenej plochy a odlievajú
do sadry
Materiálový reliéf
/otláčanie do hliny,
odlievanie do sádry
Výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami umenia

2

Podnety
fotografie

2

Podnety filmu a
videa

2

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Environmentálna výchova,
Výchova k manželstvu a
rodičovstvu

U žiaka postupne sa rozvíja
a) objavovanie odtlačku – negatívneho
tvaru b) radosť z technického postupu
c) rozvíjanie manuálnych zručností

Umenie antického
Grécka- inšpirácia
gréckym umením /
témami, procesmi,
technikami a
materiálmi
Dopĺňanie častí
fotografie
/kresbou, maľbou,
reliéfom, kolážou

a)Kompozícia labyrintu (bludiska), štruktúr
ovanie do geometrických
a organických tvarov,
komponovanie celku do zobrazujúceho obrysu
(hlava, figúra...)

Žiak vie pripraviť kresbou jednoduchý
labyrint
vo vybratom tvare.

Multikultúrna výchova,
Matematika,
Finančná gramotnosť,
Čitateľská gramotnosť

Žiaci dostanú neúplný fotografický obraz a
dopĺňajú chýbajúce časti kresbou alebo
maľbou

Užiaka sa rozvíja rekonštrukčná
fantázia.

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti,
Environmentálna výchova

Priestor filmu, rám,
filmová scénografia

Žiaci si zhotovia rôzne formáty rámov
(štvorec, obdžnik - na výšku a na šírku) a
pozorujú cez ne výseky skutočnosti (krajina,
akcia spolužiaka, činnosť učiteľa v triede ...),
vyberú si čo je pre zobrazované
charakteristické a vybrané „zábery“ nakreslia
komiksovou formou;
Žiaci sa zoznámia s poľom obrazu, s tým čo
môžu vidieť v obraze a s mimoobrazovým
poľom – s tým čo ostáva mimo obraz, mimo
ich pozornosť (čo nevidia) naučia sa rozlišovať
a sledovať to čo je vo filmovom obraze
dôležité a v prvom pláne a čo je nevyhnutne
vedľajšie, doplnkové, druhoradé
(významotvorné zväčšovanie či zmenšovanie
vecí)

Žiaci sa zoznamujú s ďalšími
dôležitými pojmami (pole obrazu,
rám), ktoré sú potrebné pre dostatočné
vnímanie hlbších filmových
(mediálnych) a snažia sa pochopiť
filmové prechody od blízkeho (detailu)
k ďalekému súvislostí.

Mediálna výchova,
Informatická výchova

Tematický celok
Podnety
architektúry

Časová
dotácia
2

Téma
Výraz architektúry
/architektonický
výraz a prostredie /
mimikry, historické a
pamiatk.prostredie

2
Grafický dizajn
/symbol, znak

Podnety dizajnu

Podnety
tradičných
remesiel

2

Bábkarstvo /tvorba
bábok

Elektronické
médiá

2

Kreslenie
prostredníctvom
počítača

Podnety rôznych
oblastí
poznávania sveta

2

Podnety prírodovedy:
zmeny látok a ich
výtvarné využitie

Škola v galérii
/galéria v škole

2

Atribúty ikonografie
/ čo znamená moje
meno

Výtvarné hry

3

Kreslenie na
pokračovanie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Vytúžený dom, vysnívaná krajina, mesto;
kedy je dom alebo mesto domovom kedy je
cudzie, nehostinné a hrôzostrašné;
domy a mestá ako priatelia, susedia,
cudzopasníci
Žiaci skladajú návrh predmetu z iných tvarov
(obrázky, odliatky vecí...) tak, aby obrys
(vnútorný tvar) vytvorený skladaním vytváral
novotvar umožňujúci funkčné použitie
(možnosť prekrývania tvarov alebo ich
dopĺňania kresbou, maľbou)
Žiaci si zhotovia bábku na jeden prst alebo zo
starej rukavice bábky na všetky prsty; určia si
charaktery postáv, riešia ich výraz, vymýšľajú
doplnky
Žiaci sa cvičia v kreslení pomocou myši alebo
tabletu, nacvičujú si základné operácie
vypĺňania plochy, zmazávania, nastavenia
farby, tlače obrázku
a pod.
Zmena látky zmenou teploty: žiaci vytvárajú
kompozíciu z vosku (farebné sviečky, voskové
pastely), ktorým kreslia v studenom stave
(oterom), v zahriatom stave (špachtľou) alebo
v tekutom stave

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova,
Prírodoveda, Pracovné
vyučovanie, Dopravná
výchova

Žiak hľadá novotvar spájaním tvarov.
A rozvíja pritom svoju konštrukčnú
fantáziu.

Tvorba projektov
a prezentačné zručnosti,
OČP, Vlastenecká výchova

Žiak je oboznámený sa s moţnosťami
tvorby bábok, hľadá výraz postavy
v jednoduchých materiálových
znakoch.
Žiak objavuje možnosti kreslenia v
počítači, lepšie chápe vlastností kresby
tradičnými materiálmi pri porovnávaní
s počítačovou kresbou. U žiaka
dochádza aj k
rozvíjaniu
manuálnych
zručností.
Žiak vie využiť
fyzikálne
vlastnosti

Mediálna výchova,
Výchova k manželstvu a
rodičovstvu, Ĺudské práva

látok vo
výtvarnom prejave.

Mediálna výchova,
Informatívna výchova

Environmentálna výchova,
Protidrogová výchova

Vlastenecká výchova

Žiak vymýšľa spoločenskú hru, jej pravidlá,
počet hráčov...
a následne komponuje hraciu plochu, vymýšľa
symboly pre polia a figúry...

U žiaka prebieha postupne rozvoj
obrazotvornosti pri špecifickom druhu
zobrazovania.

Mediálna výchova,
Tvorba projektov
a prezentačné zručnosti,
Dopravná výchova

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
farebného tónu
zobrazeného tvaru

4

výtvarný jazyk kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície

3

Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne
Téma

Obsahový štandard

* bod /hravé činnosti s -kreslenie prostredníctvom bodov: línie a
bodmi
* šrafúra,
tieň/budovanie tvaru a
priestoru linkou,
šrafovaním a
tieňovaním, textúrami
/predmetná kresba
* farba
/farebné kontrasty:
teplá – studená, tmavá
– svetlá, doplnkové
farby

plochy sú vytvárané ako rady alebo textúry
bodov;
-bod ako dotyk: žiaci vytvárajú body
rôznych veľkostí a charakteru dotykmi
rôznych kresliacich a maliarskych
nástrojov, prstov...; hrajú sa s ich
umiestňovaním vo formáte – ich vzájomné
vzťahy môžu tematizovať
-žiaci kreslia vybraný námet, najprv linkou,
potom rôzne časti rôzne šrafujú
- kontrasty: teplých a studených farieb,
doplnkových farieb, kontrast v svetlosti
farieb;

*výstavba proporcií a
tvarov v plošnom
vyjadrení / základy
proporčnosti v kresbe
*výstavba proporcií a
tvarov v priestorovom
vyjadrení /základy
proporčnosti v
modelovaní

Žiaci kreslia hlavu podľa obrázku (busty): odmerajú
si pravítkom časti (čelo, nos, od nosa po bradu...) v
pribliţných pomeroch rozdelia základnú obrysovú
schému a vytvoria si sieť (proporčnú schému);
do proporčnej schémy zakresľujú detaily (detaily si
môžu najprv precvičiť zvlášť); dôraz nie je na
vystihnutí výrazu alebo podoby, ale na výstavbe
proporcií
Žiaci následne modelujú hlavu podľa kresby a
snaţia sa uplatniť poznatky z kresby a doplniť ich o
priestorové pozorovanie; merajú základné časti,
porovnávajú ich a vymerané pomocné čiary nakreslia
ako „lešenie“ (nejde o zachytenie podoby, len o
evidenciu základných proporcií)

Výkonový štandard
Vedieť vyuţiť výrazové moţnosti bodu
v kresbe.
Pochopiť rozmanité moţnosti vyjadrenia
jedného základného prvku.
Vyuţitie výrazových moţností bodu
v kresbe.
Poznať základnú charakteristiku bodu,
vzťahu bodu a línie, bodu a tvaru.
Oboznámiť sa s nástrojmi a materiálmi
zanechávajúcimi stopu
Budovať tvar modelovaním kresby.
Precvičovať základné kresliarske
zručnosti.
Pochopiť princíp základných farebných
kontrastov a naučiť sa ho používať.
Naučiť sa cieľavedome miešať farby.
a) Vysloviť vlastné vyjadrenie, pochopiť
prepis.
b)Vystaviť tvar na základe pozorovania.
Poznať zásady vizovania a merania.
c) Pozorovať predmet z daného bodu, z
rôznych bodov.
Vystaviť tvar na základe pozorovania.
Poznať zásady vizovania a merania.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multimediálna výchova

Prírodopis

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

3

* impresionizmus,
/krajinomaľba
/krajina ako žáner
/variácie krajiny
v rôznych atmosférach

maľba krajiny; variácie v rôznych situáciách a) Pochopiť rozmanitosti výrazu.
b) Oboznámiť sa s historickými žánrami a
(požiar, víchrica, zemetrasenie, dážď,
s ich transformovanými polohami
búrka, deň, noc, zima, leto, jar, jeseň)
v súčasnosti.

podnety
výtvarného
umenia /výtvarné
činnosti inšpirované dejinami
umenia

2

*inšpirácia umením
ďalekého východu
(Čína, Japonsko),
/papierový objekt,
kaligrafia

konštrukcie papierových drakov, farebné
riešenie, tvarové riešenie, materiálové
riešenie

a) Pochopiť myšlienkové, materiálové a
Multikultúrna výchova
technické moţnosti danej kultúry.
b) Uvedomiť si vzťah kultúry a materiálu.
c)Uvedomiť si variabilnosť riešení.

podnety filmu a
videa

2

*filmový trik, kulisa

žiaci vytvoria z obyčajného domu palác maľba/kresba na papier a sklo (prípadne
plexisklo, či plastikový priesvitný obal) - na
papieri je nakreslená obyčajná budova, na
priesvitnom podklade parádne zámocké
vežičky – prekrytím vzniká celistvý zámok

Ozrejmiť pojmy filmový trik, kulisa,
napodobnenina.

Multimediálna výchova

podnety
architektúry

3

* antropo-

žiaci navrhujú budovu v tvare ľudskej,
zvieracej, rastlinnej postavy alebo časti
tela; konfrontácia s geometrickými
tvarmi architektúry (kocka, ihlan,
kužeľ, guľa, kváder); hybridné tvary

a)Uvedomiť si vnútornú štruktúru tela,
domu a mesta.
b)Rozvíjať technické myslenie.
c) Skúmať možností analógie a jej kritika.

Regionálna výchova

podnety dizajnu

2

*dizajn inšpirovaný
organickými tvarmi a
telesnými funkciami
*dizajn inšpirovaný
slovom (názvom

žiaci navrhujú predmet inšpirovaný
organickými tvarmi
a výrazovosťou tela (vtákov, zvierat,
chrobákov

a) Rozvíjať tvorivosť.. Umožniť posun
tvarovosti z jednej oblasti do inej.
b) Podporovať fantastické nápady

Osobnostný a sociálny
rozvoj

*maľovanie
prostredníctvom
počítača

žiaci kreslia a vyfarbujú plochy, pracujú s
farebnými prechodmi, dokážu použiť
filtre a manipulovať s obrázkom v
počítači;

a) Osvojiť si techniky kreslenia
a maľovania v počítači.
b) Získať pohľad na výtvarné prostriedky
prostredníctvom nového média

Informatická výchova

podnety
výtvarného
umenia / média,

štýly, procesy,
techniky, témy

(zoo-, fyto-) morfná
architektúra

elektronické médiá 3

Environmentálna výchova
Ochrana zdravia a života

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard
a) Pochopiť špecifické výrazové prvky
žánru.
b) Realizovať hry s absurditou.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

porovnávacie,
kombinačné a
súhrnné cvičenia

3

*syntéza rôznych typov
obrazu a zámena
prvkov kompozície
(krajiny a zátišia,
prípadne portrétu)
*moţnosti
zobrazovania motívu /
odklon od schém

žiaci maľujú zátišie ako krajinu (krajinné
prvky, stromy, budovy...) usporiadané ako
zátišie a následne prvky zátišia (nádoby,
ovocie, kvety...) usporiadané ako krajina
(mesto); podobný posun je možný aj s
portrétom

Environmentálna výchova

podnety hudby

2

*hudba ako obraz
tónov, farebné tóny,
farebné stupnice

žiaci si vypočujú stupnice tónov a podľa
a) Hľadať vzťah medzi zvukovými a
vlastného uváţenia k nim priraďujú farebné farebnými tónmi.
tóny; z nich vyberú príjemné a nepríjemné b)Spontánne hľadať harmóniu.
dvojice; molové a durové;
namaľované stupnice sa pokúsia doplniť
krátkym textovým komentárom

podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta

3

*podnety vlastivedy:
mapa ako výtvarný
prejav

vlastná mapa;
žiak si vytvára vlastné symboly, určuje
topografiu terénu, prepisuje terén do
vrstevníc a k mape pripraví komentár

Rozvíjať obrazotvornosť pri špecifickom
druhu zobrazovania.

tradícia a identita
/kultúrna krajina

3

*výtvarná reakcia na
pamiatku (monument)
obce

žiaci navštívia pamiatku charakterizujúcu
obec alebo najbližšie okolie; kreslia ju,
kreslia detaily, dosadzujú do nej historický
príbeh; môžu vytvoriť jej jednoduchý
model... vlastné výtvarné reakcie a
komentáre, doplnenia, návrhy na
rekonštrukciu, pocty pamiatke a pod.

a) Rozvíjať vzťah k pamiatkam a k histórii Regionálna výchova
Osobnostný a sociálny
svojho najbližšieho okolia.
rozvoj
b) Zaujať vlastný výtvarný komentár,
uvedomiť si výtvarnú zaujímavosť
pamiatky.

Hudobná výchova

Vlastiveda

