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

ISCED 2-nižšie sekundárne vzdelávanie
ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy
Maďarský

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Jazyk a komunikácia
Anglický jazyk
piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty
týždenne 3 hodiny

ročne:

99 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Vyučovaním cudzích jazykov reaguje základná škola na naliehavú požiadavku, ktorá vychádza z prirodzenej potreby znalosti cudzích jazykov, danej geopolitickými,
ekonomickými a kultúrnymi podmienkami našej krajiny.
Z členstva Slovenskej republiky v Rade Európy vyplýva záväzok vytvoriť predpoklady pre to, aby si počas povinnej školskej dochádzky mohol každý žiak osvojiť aspoň
jeden cudzí jazyk. Vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ tvorí súčasť všeobecného vzdelávania, je jedným zo vzájomne prepojených článkov systému všestranne rozvíjajúceho
osobnosti žiaka. Významne rozvíja nielen jazykovú zložku, ale i všeobecný kultúrny rozhľad žiakov, ako predpoklad k otvorenosti, porozumeniu, tolerancii a schopnosti
chápať a oceňovať kultúrne hodnoty nielen svojho národa, ale i národov iných. Súčasne prispieva k rozvoju intelektuálnej, etickej, emocionálnej a estetickej zložky osobnosti
žiaka, k rozvoju jeho zručností a návykov i k celkovej kultivácii vyjadrovania a správania. Znalosť cudzieho jazyka získaná v základnej škole vytvára predpoklady pre ďalšie
štúdium tohto jazyka a jeho využívanie v profesionálnej praxi. Vyučovaním cudzích jazykov sa žiakom otvárajú väčšie možnosti uplatnenia sa v zahraničí.

Ciele vyučovacieho predmetu
-

efektívne používať jazyk na praktickú komunikáciu, a to s využívaním jednotlivých zručností (posluch, ústny prejav, čítanie a písomný prejav);
formovať pevnú základňu pre jazykové zručnosti a postoje potrebné pre ďalšie štúdium a profesionálnu prax;
oboznámiť sa s kultúrou a civilizáciou krajín, kde sa konkrétnym jazykom hovorí;
rozvíjať pozitívne postoje k štúdiu cudzieho jazyka a k užívateľom cudzích jazykov a budovať priaznivý postoj k iným kultúram;
prenikať do spôsobu, akým jazyk funguje;
štúdium cudzieho jazyka prehlbuje u žiakov pochopenie materinského jazyka;
rozvíjať u žiakov vlastnú jazykovú i všeobecnú kultúru.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
- učebnice a pracovný zošit: Project 3rd Edition: 1, 2, 3, 4, 5
- slovníky
- audiovizuálne médiá , internet
-

dataprojektor
obrázkový materiál

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

Tematický celok
Úvod

Priatelia
a rodina

Ročník: piaty
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Časová
dotácia
20

12

Téma

Pozdravy
Predstavenie sa
Číslovky
Pomenovanie vecí
Pokyny v triede
Abeceda-hláskovanie
Množné číslo podstatných
mien
Privlastňovacie prídavné
mená
Odkiaľ si?
Rodina
Sloveso : byť
Kladné a záporné
vety
Privlastňovacie
zámená
Privlastňovací pád
Opytovacie zámená
Informovať o sebe,
pýtať sa na iných
Dni
Projekt

Obsahový štandard
Žiak sa učí predstaviť sa, povedať, odkiaľ
pochádza, svoj vek. Vyslovovať a písať anglické
číslovky. Verbálne aj písomne pomenovať veci v
triede. Žiak sa učí na základe počúvania rozumieť
anglickým povelom, výslovnosť anglických písmen
a jednoduchých slov, tvoriť množné čísla
podstatných mien a správne ich vyslovovať. Žiak sa
učí privlastňovací pád.

Štáty a mestá
Dni v týždni
Slovná zásoba : rodina
Časovanie slovesa : byť, krátke tvary slovesa byť
Tvorba otázky a záporu.
Otázky v jednoduchých dialógoch
Informovať o sebe, pýtať sa na iných
Obálka, napísať adresu
Vytvoriť projekt a prezentovať svoju prácu

Výkonový štandard
Žiak sa vie pozdraviť a vie pozdravy zaradiť k
časti dňa.
Povedať o sebe základné údaje.
Počítať od 1 do100.
Pomenovať predmety v triede.
Správne reagovať na pokyny a vie ich
reprodukovať. Žiak vie správne vysloviť
písmená abecedy a tvoriť privlastňovací pád.
Žiak vie utvoriť mn. číslo od podstatných
mien.
Žiak vie vyčasovať sloveso byť.
Tvoriť otázky so slovesom byť.
Tvoriť krátke tvary slovesa byť.
Utvoriť otázku a zápor slovesa byť.
Vie rozprávať o členoch rodiny, uviesť
základné údaje.
Vie tvoriť privlastňovacie zámená
Vie pomenovať dni v týždni
Privlastniť rôzne veci osobám
Vymenovať svetové štáty

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna spoločnosť
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Finančná gramotnosť

Multikultúrna výchova
Zemepis

Tematický celok
Môj
svet

Čas

Miesta

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

20

Počítač
Sloveso : mať
Máš zvieratko?
Tvorenie záporu a otázky
Darček pre Mut
Prídavné mená
Moja škola
Škola v Anglicku a vo
Wales
Prírodné vedy

Slovná zásoba na danú tému
Žiak sa učí jednoducho
reprodukovať text.
Časovanie slovesa : mať. Otázky
a zápor so slovesom mať.
Predstaviť zvieratko. Vybrať z
ponúknutých možností.
Jednoduchá reprodukcia textu.
Postavenie prídavného mena vo
vete.
Zostaviť si rozvrh.
Popísať obrázky a povedať o
rozdieloch.

15

Koľko je hodín?
Predložky
Môj denný režim
Voľný čas
Jednoduchý prítomný čas
Šport
Hudba

Určovanie času, hovoriť o časových
údajoch. Použitie jednoduchého
prítomného času. Predložky
spojené s časom, "on, at". Predstaviť
svoje záľuby a denný režim. Otázky
a zápor - jednoduchý prítomný čas.
Typické britské a americké športy.
Klasifikácia hudobných nástrojov.

15

Moja izba
Predložky
Náš dom
Naše mesto
Pomocné slovesá
Domy vo Veľkej Británii

Opis izby, používanie "tam je/ tam
sú" pri opise izby a domu.
Predložky spojené s opisom miesta.
Sloveso "viem", dokážem.

Výkonový štandard
Žiak vie pomenovať domáce
zvieratá,
Časovať sloveso mať,
Tvoriť otázky a zápor,
Správne odpovedať na otázky k
textu a reprodukovať obsah
Vie pomenovať školské predmety a
hovoriť o ich obľube
Vie rozprávať na tému : škola

Žiak vie povedať koľko je
hodín, vie kedy sa používa
jednoduchý prítomný čas a vie
ho tvoriť. Žiak vie povedať svoj
režim týždna, dňa. Vie tvoriť
opytovacie vety a zápor v
prítomnom jednoduchom čase.
Vie povedať, čo má rád a čo
nemá rád. Vie vymenovať
športy a hudobné nástroje.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Ochrana človeka a zdravia
Prírodoveda

Hudobná výchova
Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova
Žiak vie opísať izbu a umiestniť nábytok. Vie Zemepis
Dopravná výchova
opísať dom. Žiak vie používať "tam je/ tam
sú" pri opise domu. Vie opísať mesto, kde sa
čo nachádza, usmerniť, orientovať v meste
jednoduchými otázkami a odpoveďami.
Vie opísať mesto, v ktorom býva.
Vie používať pomocné sloveso "vedieť" vo
vetách. Opýtať sa kamaráta, čo vie robiť.

Ľudia

17

Opis osoby.
Priebehový prítomný čas.
Čítanie s porozumením.
Opis oblečenia.
Cisárove nové šaty

Slovná zásoba na danú tému
Slovesá " to be, to have" pri
popise osoby.
Priebehový prítomný čas, tvorenie
otázky a záporu.
Kombinácia jednoduchého a
priebehového prítomného času.
Koľko stojí? Dialógy.
Oblečenie a móda.

Žiak vie tvoriť prítomný
priebehový čas. Vie rozlíšiť
jednoduchý prítomný čas od
priebehového času. Vie
opísať, čo má na sebe.
Porozumie popisu osoby z
počutého textu. Vie opísať
osoby. Žiak vie komunikovať
v situáciách pri
nakupovaní/predávaní tovaru
v obchode.
Zahrať bájku.

Multikultúrna spoločnosť
Finančná gramotnosť

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

Predmet: Anglický jazyk
Tematický celok
Úvod

Môj život

Zvieratá

Časová
dotácia

Téma

15

Pozdravy v rôznych
situáciách
Rodina a spoločnosť
Moja izba
Opis izby, triedy

15

Moja škola
Jednoduchý prítomný
čas
Narodeniny
Radové číslovky
Frekvenčné príslovky
Domáce práce

10

Školský výlet
Priebehový prítomný č.
Moje obľúbené
zvieratko
Surikaty
Zámeno ako predmet
vety
Klasifikácia zvierat

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Rozšíriť slovnú zásobu na danú tému
Pozdravy
Informácie o rodine, o voľnočasových
aktivitách
Príslovky miesta, sloveso have got.
Väzba there is, there are

Žiak
- používa pozdravy v rôznych situáciách
- dokáže tvoriť jednoduché dialógy
- hovorí o svojej rodine
- vie nadviazať kontakt, predstaviť svoje
záľuby
- tvorí jednoduché vety o izbe
- vymenuje čo všetko má v školskej taške

Slovná zásoba na danú tému
Čítanie s porozumením
Tvorba otázky a záporu v
jednoduchom prítomnom
čase. Rozpoznať dátumy a
názvy mesiacov v roku. Ako
často pomáham v
domácnosti.

Žiak
- číta a rozpráva o škole
- tvorí jednoduché otázky a odpovede
- rozpráva o dennom režime
- rozpráva o narodeninovej oslave
- dokáže tvoriť jednoduché vety na
danú tému
- vie pomenovať rôzne domáce
práce a hovoriť o svojich
skúsenostiach z denného života
- vie dátumy po anglicky

Slovná zásoba
Jednoduchý prítomný čas porovnaný s
priebehovým
Osobné zámená - predmetový pád
Čítanie a počúvanie s porozumením
Hovoriť o obľúbenom zvieratku

Žiak
- vie vyhľadať informácie v prečítanom
texte
- dokáže tvoriť jednoduché vety na
danú tému, osvojenú slovnú zásobu
píše gramaticky správne
- informovať o tom, ktoré zvieratká má rád
- vyjadrí záujem a nezáujem

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova
Občianska výchova

Osobnostný
a sociálny
rozvoj

Ochrana človeka a zdravia
Prírodoveda
Biológia

Tematický celok
Prázdniny

Jedlo

Svet

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

11

Doprava a
cestovanie
Voľný čas a
záľuby
Problémy
Prázdniny
teraz a v
minulosti

Slovná zásoba na danú tému
Minulý čas slovesa " to be"
Minulý čas pravidelných slovies
Minulý čas nepravidelných slovies
Napísať pozdrav z prázdnin
Rozprávať sa o prázdninách, o možnostiach
cestovania

Žiak
- vie časovať sloveso to be v minulom čase
- pozná bežné dopravné
prostriedky, miesta spojené s
cestovaním
- pozná minulý čas 40 nepravidelných
slovies
- vie rozprávať o dianí v uplynulých dňoch
- vie písať pozdrav z prázdnin

15

Jedlá a nápoje
Komunikácia v
cukrárni
Nákupný zoznam
Varenie podľa
receptu
Dramatizácia
príbehu

Rozvíjanie komunikačných schopností
a slovnej zásoby a ich praktické využitie
Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
Neurčité zámena
Otázka na množstvo
Určitý/neurčitý člen

Žiak
- vie rozprávať o jedlách a nápojoch
- pracuje s obrázkom, pýta sa na množstvá
jedla a pitia
- tvorí rozhovor v bežnej reštaurácii
- vie napísať nákupný zoznam podľa
počutých informácií
- rozumie postupu prípravy jedla

Veľká Británia
Počasie
Stupňovanie prídavných
mien
Zemepis Spojených
štátov

Rozvíjanie slovnej zásoby
Prídavné mená.
Pravidelné stupňovanie
Nepravidelné stupňovanie
Postavenie prídavných mien
Tvorenie otázky pomocou How..?
Porovnávať počasie v ročných
obdobiach
Rozhovor v ktorom sa porovnávajú
rôzne veci

Žiak
Multikultúrna výchova
- vie rozprávať o GB a USA
- vie pomenovať geografické názvy spojené Dejepis
Zemepis
s mestom a dedinou
- rozpráva o počasí
- vie porovnať vzhľad, kvalitu a vlastnosti
vecí
- v jednotlivých dialógoch využíva
osvojenú slovnú zásobu

15

Zemepis
Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova

Zábava

18

Televízne
programy
Voľný čas a
záľuby
Čítanie s
porozumením
Príslovky
Dohovoriť si
schôdzku
Povinnosti

Nová slovná zásoba
Vyjadrenie budúcnosti pomocou "going to"
Prídavné mená a príslovky
Nácvik " have to"
Návrh: Why don´t we...?

Žiak
- vie hovoriť o filmových žánroch
- chronologicky zostaviť scény z príbehu
- gramaticky správne vyjadriť aké sú jeho
povinnosti
- vie hovoriť o plánoch v budúcnosti
- viesť dialóg o plánoch
- vie navrhnúť program
- vie odpovedať na návrh

Multikultúrna výchova
Zemepis

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školsá 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Anglický jazyk
Tematický celok

Časová
dotácia

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

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Úvod

15

Deti
Jednoduchý
prítomný čas
Detektívy
Priebehový
prítomný čas

Rozšírenie slovnej zásoby
Prítomný čas jednoduchý a
priebehový
Príslovky času a častosti

Žiak
- vie rozprávať o hlavných postavách príbehov
- rozpráva o svojom dennom režime
- tvorí vety v priebehovom a jednoduchom
prítomnom čase

Môj život

17

Nové bývanie
Prekvapenie pre Smart
Aleca
Moja rodina
Voľný čas a záľuby
Sťahovanie

Minulý tvar slovesa „byť”
Pravidelný minulý tvar slovies (-ed)
Zápor a otázka v minulom čase
Správna výslovnosť koncovky „-ed”
Rozšírenie slovnej zásoby
Tvorenie otázky
Predstaviť čo mám ačo nemám rád
Pozvánka, upútať pozornosť

Žiak
- tvorí vety v jednoduchom minulom čase
- dokáže vytvoriť zápor a otázku v minulom
čase
- vie menovať etapy života
- vie sa opýtať, čo sa dialo minulý týždeň
- predstaviť nového kamaráta
- predstaviť svoju rodinu
- rozprávať o rozdieloch života rodín u nás a vo
VB

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova

Zemepis
Biológia
Etická výchova
Enviromentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia
10

Budúcnosť

Téma
Cesta do vesmíru
Vyjadrenie
budúcnosti " will"
Moja budúcnosť
Mládež a ich svet
Doprava a
cestovanie
Veda: slnečná
sústava

Čas a miesta

15

Krajiny, mestá a
miesta
Nebezpečná situácia
Detektívny príbeh
Časové pásma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Vyjadrenie budúcnosti
pomocou "will"

Žiak

Použitie "will" na vyjadrenie
rozhodnutia

- vyjadriť svoj názor na vývoj a výskum
vesmíru

Používanie bežných
spoločenských fráz

- vie používať bežné spoločenské frázy

Rozprávať o budúcnosti
Rozšírenie slovnej zásoby:
doprava a slnečná sústava
Rozšírenie slovnej zásoby
Priebehový minulý čas tvorenie otázky a záporu
Krátke odpovede
Opísať situáciu, dej
Rozdiel medzi jednoduchým
a priebehovým minulým
časom

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Zemepis

- vie pochopiť text vedcov o budúcnosti

- vie reagovať na výsledok dotazníka
- vie predvídať budúcnosť
- používa "will" na vyjadrenie rozhodnutia
- vie sa opýtať osoby, čo robila v minulosti a
Zemepis
odpovedať na podobné otázky
Enviromentálna výchova
- pomenovať prírodné katastrofy, podať
informáciu
- menovať štáty sveta
- gramaticky správne opísať situáciu v minulosti
- vie diskutovať o minulých dejoch, opísať
situáciu v kriminálnom príbehu

Londýn

15

Výlet do Londýna
Členy
Pokyny
The tailor of Swaffham
Obrázkový príbeh
New York

Rozšírenie slovnej zásoby
Orientácia v meste – najčastejšie frázy
Používanie členov The, a, an
Reagovať na príbeh
Opísať situáciu, dej
Any, some
Dialóg - plány

Žiak
- dokáže si pýtať informácie ohľadom
orientácie v meste
- píše a rozpráva o turistických
atrakciách vo VB a v New Yorku
- vie opísať obrázky o Londýne
- vie sa opýtať na cestu a odpovedať na
podobné otázky
- vie používať predložky miesta

Zemepis
Multikultúrna výchova

Skúsenosti

16

Ciele, ambície
Predprítomný čas
Skúsenosti
Upútať pozornosť
Návrhy
Známe osobnosti

Rozšírenie slovnej zásoby
Predprítomný čas :
Tvorenie otázky, záporu.
Krátke odpovede. Použitie "ever" a "never"
Poznávanie sveta cez známe osobnosti

Žiak
- vie správne používať výrazy spojené so
zážitkami
- vie spájať obrázky s textom, správne
formulovať vety
- vie používať predprítomný čas
- vie hovoriť o významných osobnostiach
kultúrneho života

Enviromentálna výchova

Problémy

11

Problémy, choroby
Rada
Použitie modálnych
slovies
Frázové slovesá
Odmietnúť návrh
Zdravie očí

Použitie "should, shouldn´t,
must, mustn´t, don´t have
to."
Starostlivosť o zdravie.
Stanoviť a oznámiť
pravidlá.
Zaujímať sa o niečo.

Žiak
- vie vymenovať pravidlá spojené so školou
- vie pomenovať ľahké ochorenia, nevoľnosť a
vedieť sa na ne pýtať inej osoby
- vie prerozprávať príbeh, pomenovať hlavné
body príbehu
- vie správne používať modálne slovesá.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana človeka a zdravia

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

Predmet: Anglický jazyk
Tematický celok
Úvod

Časová
dotácia
16

Obsahový štandard

Téma
Nezvyčajný deň v škole
Prítomné časy
Pracovné skúsenosti
Budúcnosť

Rozšírenie slovnej
zásoby Prítomný čas
jednoduchý a
priebehový
Satívne slovesá, ktoré
sa nepoužívajú v
priebehovom čase
Vyjadrenie
budúcnosti

Výkonový štandard
Žiak
- vie pripraviť krátke interview
- vie si vypočuť a podať informáciu
- tvorí vety v jednoduchom a priebehovom
prítomnom čase
- vie používať will a going to
- vie nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova
Občianska výchova

Minulosť a
prítomnosť

17

Materiály
Doba kamenná
Minulé časy
Minulý zvyk alebo stav
Oblečenie
Nakupovanie
Minulý čas modálnych slovies
História: materiály

Rozšírenie slovnej zásoby
Priebehový a jednoduchý minulý čas
Použitie "used to" - minulý zvyk, stav
Opis oblečenia
Dialóg v obchode
Vyjadriť, čo sa udialo v minulosti

Žiak
- porozumie prečítanému náučnému textu
- vie prerozprávať príbeh o dobe kamennej
- vie hovoriť o tom, ako sa náš život zmenil
- vie použiť neformálne výrazy v komunikácii
- vie nakupovať, reklamovať, pýtať sa na cenu,
vyjadriť nespokojnosť s tovarom

Sláva a bohatstvo

17

Filmy
Jednoduchý
predprítomný čas
Sláva
Podstatné
a
prídavné mená
Knihy
Počítače

Rozšírenie slovnej zásoby
Vyjadriť skúsenosti a nedávne
udalosti
Použitie since/for
Vzory a ideály
Opytovacie dôvetky
Čítanie kníh
Rozprávanie o počítačoch

Multikultúrna výchova
Žiak
- vie prerozprávať hlavné body prečítaného textu
o kaskadéroch
- vie pochopiť počutý text, hlavné body o
populárnych programoch TV
- použiť predprítomný čas
- diskutovať o čítaní, rozprávať o obľúbenej
knihe
-vie rozprávať o počítači

Zemepis
Environmentálna výchova

Zdravie a bezpečnosť 9

Ľudské telo
Starostlivosť
o
zdravie
Zdravé jedlá
Vyjadriť súhlas,
nesúhlas,
presvedčenie
Športové udalosti
Vitamíny
a
minerály

Tvorenie vzťažných súvetí
Modálne slovesá
Should/ might
Rozšírenie slovnej zásoby
Zdravý životný štýl
Zdravá výživa

Žiak
- vie pomenovať časti tela
- rozumie textu o zdravom jedení
- vie poradiť v prípade nejakého problému
- pozná pravidlá správnej výživy
- vie viesť dialóg u lekára, opísať príznaky
- vie hovoriť o správnej výžive

Ochrana človeka a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj

História
Multikultúrna výchova
Finančná gramotnosť

Hrdinovia

15

Kráľ Arthur
Slovesné tvary
Dotazník
Dialóg
v
reštaurácii
Robin Hood

Rozšírenie slovnej zásoby
Slovesné tvary - gerundium alebo
neurčitok
There´s someone, something + ing
Opis obrázku

- vie opísať hrdinu britskej histórie
- vie opísať dej, ktorý sa uskutočnil
- vie hovoriť o vlastnostiach
- vie tvoriť príbeh podľa obrázku
- vie objednávať v reštaurácii, vybaviť
objednávku

Životné prostredie

15

Klimatické
zmeny
Trpný rod
Dotazník
Austrália
Hurikány

Rozšírenie slovnej zásoby
Globálne otepľovanie
Trpný rod v prítomnom čase
Trpný rod - vyjadrenie v rôznych časoch
Výrazy bežnej komunikácie
Poznávanie Austrálie
Hurikány - Čítanie s porozumením

Prírodopis
Žiak
Multikultúrna výchova
- vie rozprávať o najväčších problémoch vo svete
so životným prostredím
- vie tvoriť trpný rod
- vyjadruje obavy
- pozná základné údaje o Austrálii a hurikánoch

Vzťahy

10

Priateľstvo
Frázové slovesá
Potrebujeme
dovolenku!
Generačné
problémy
Dobrovoľníctvo
Európska únia

Podmienkové vety
Podmienkové vety I.,II.,III. a Nulová
podmienka.
Slovesá a podstatné mená
Výrazy každodennej komunikácie

Žiak
- vie opísať priateľa
- vie riešiť problémy
- vie tvoriť podmienkové vety

Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školsá 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Anglický jazyk
Tematický celok
Úvod

Časová
dotácia
16

Ročník: deviaty
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Téma
Návšteva Veľkej Británie
Prítomné časy
Vzdelávanie a práca
Záľuby a voľný čas
Šport

Obsahový štandard
Rozšírenie slovnej
zásoby
Prítomný čas
jednoduchý a
priebehový
Nadviazať kontakt v
súvislosti s
komunikačnou
situáciou

Výkonový štandard
Žiak
- vie pripraviť krátke interview
- vie si vypočuť a podať informáciu
- tvorí vety v jednoduchom a priebehovom
prítomnom čase
- vie charakterizovať športy a svoje záľuby
- vie nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova
Občianska výchova

Vyjadriť čo mám a čo
nemám rád
Problémy

17

Mládež a jej svet
Šikanovanie
Problémy v domácnosti
Umenie a kultúra

Rozšírenie slovnej zásoby
Priebehový a jednoduchý minulý čas
Predprítomný čas
Používanie členov
Moderná populárna hudba
Hodvábna cesta

Žiak
Zemepis
- porozumie prečítanému náučnému textu
Environmentálna výchova
- vie zachytiť problémy týkajúce sa šikanovaniu
- vie charakterizovať šikanovanie a vyjadriť k
tomu svoj názor
- vie používať minulé časy
- vie reagovať na príbeh

Miesta a čas

15

Krajina, mestá a
miesta
Cestovanie
a
doprava
Ľudské
telo,
starostlivosť
o
zdravie
Človek a príroda
Vzdelávanie
a
práca

Rozšírenie slovnej zásoby
Vyjadrenie budúcnosti
Priebehový a prítomný čas na
vyjadrenie budúcnosti
Podmienkové vety
Termín, objednávanie
Vzdelávanie v USA
Hmyz

Multikultúrna výchova
Žiak
- porozumie čítanému textu, vyhľadá špecifické
informácie
- vie sa objednať u lekára, zmeniť termín
- dohodnúť si stretnutie
- vyjadrí svoj názor na starostlivosť o zdravie
- vie hovoriť o vzdelávaní v USA
- porozumie špecifickým informáciám o hmyze

Riziko,
nebezpečenstvo

15

Podmienkové
vety 2
Reflexívne
zámená
Sopky
Varovania a rady
Oblasti Anglicka

Tvorenie podmienkových viet
Rozšírenie slovnej zásoby
Slovesá a podstatné mená
Podstatné mená a prídavné mená
Reflexívne zámená
Geografické rozdelenie Anglicka

Žiak
- vie tvoriť podmienkové vety
- rozumie textu o sopkách
- vie si poradiť v prípade nejakého problému
- pozná značky (varovné)
- vie charakterizovať oblasti Anglicka
- vie si vybrať špecifické informácie z textu

Multikultúrna výchova
Prírodopis
Environmentálna výchova

Môžem sa opýtať ?

12

Dotazník
Práca
Žiadosti
Mládež a peniaze
Televízia

Tvorenie otázok
Gerundium
Frázové slovesá
Žiadať niekoho o niečo
Predstaviť svoje záľuby

Multikultúrna výchova
Finančná gramotnosť
Mediálna výchova

Kupovať a predávať

12

Obchod a služby
Hotel
Dialóg:
kúpa
cestovného lístka
Britská
a
Americká
angličtina

Rozšírenie slovnej zásoby
Trpný rod
Modálne slovesá v trpnom rode
Precvičovanie predložiek

- vie vytvoriť dotazník so špecifickými otázkami
pre osobu
- pochopí obsah reklamných textov
- vie používať frázové slovesá vo vetách
-vie potvrdiť informáciu, opísať a odpovedať
- charakterizovať mládež a jej vzťah k peniazom
- rozprávať o televízii
Žiak
- vie porovnávať výhoda a nevýhody rôznych
spôsobov cestovania
- kúpiť cestovný lístok
- opísať ideálne miesto na pobyt
- pozná základné rozdiely v slovnej zásobe
britskej a americkej angličtiny

Protesty

12

Nepriama reč
Oddeľovanie,
segregácia
Nepriama otázka
Romeo a Júlia
Oxford
a
Cambridge
Vláda USA

Multikultúrna spoločnosť
Mládež a jej svet
Nepriama reč
Čítanie s porozumením a rozšírenie
slovnej zásoby

Žiak
- vie hovoriť o hlavnej myšlienke textu o príhode
v autobuse
- používať zdvorilé frázy
- vie sa informovať, identifikovať a opísať dej
- upútať pozornosť
- vie povedať obsah článkov

Environmentálna výchova
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Finančná gramotnosť
Multikultúrna výchova

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 2.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a príroda
Biológia - Biológia
piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty
týždenne 5. r /2h, 6.r /2h, 7.r /2h, 8.r /1,5h, 9.r /1h

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

maďarský - magyar

variant:
ročne: 66 hodín / 49 hodín / 33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Učebný predmet umoţňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o ţivých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k ţivým
a neţivým zloţkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie ţivej a neţivej prírody ako celku. Orientuje sa na prejavy ţivota a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie
základných súvislostí ţivých a neţivých zloţiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, vyuţívať
ich v praktickom ţivote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.
Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich ţijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na
potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu.
5. ročník: Učivo sa skladá zo 4 tematických celkov doplnených o praktické cvičenia:
1. Príroda a ţivot
2. Ţivot v lese
3. Ţivot vo vode a na brehu
4. Ţivot na poliach a lúkach

6. ročník: Učivo sa skladá z 5 tematických celkov doplnených o praktické cvičenia:
1. Ţivot s človekom a v ľudských sídlach
2. Základná štruktúra ţivota
3. Ţivé organizmy a ich stavba
4. Stavba tela rastlín a húb
5. Stavba tela bezstavovcov
7. ročník : Učivo sa skladá z 3 tematických celkov doplnených o praktické cvičenia:
1. Stavovce
2. Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo
3. Človek a jeho telo
8. ročník: Učivo sa skladá z 5 tematických celkov doplnených o praktické cvičenia:
1. Neţivá príroda a jej poznávanie
2. Zem a jej stavba
3. Stavebné jednotky zemskej kôry
4. Geologické procesy a dejiny Zeme
5. Podmienky ţivota a vzťahy organizmov
9. ročník: Učivo sa skladá z 3 tematických celkov doplnených o praktické cvičenia:
1. Základná stavba organizmov
2. Dedičnosť a jej podstata
3. Ţivotné prostredie organizmov a človeka

Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele sú zamerané na poznávanie ţivej a neţivej prírody ako celku, čo predstavuje:
1. Poznať a chápať ţivot v prírodných celkoch a ţivot organizmov v nich ţijúcich.
2. Poznať väzby organizmov na ţivotné prostredie v prejavoch ţivota a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.
3. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a vyuţívať v praktickom ţivote.
4. Poznávať ţivé organizmy a ich význam v prírode a pre ţivot človeka.
5. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov.
6. Identifikovať a správne pouţívať základné pojmy.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:

Biológia 5. ročník ZŠ, prvé vydanie 2008, PaedDr. Mária Uheráková PhD, Mgr. Ida Hantabálová, Ing. Iveta Trévaiová,
Mgr. Elena Margalová RNDr. Zuzana Ondrejičková
Biológia 6. ročník – prvé vydanie,2010 – PaedDr. Mária Uheráková, PhD., Mgr. Ida Hantabálová, Mgr.Angelika Matľáková, RNDr. Zuzana Ondrejičková,
Mgr. Andrej Sitár, Ing. Iveta Trévaiová
Biológia 7. ročník – prvé vydanie 2008 – Mgr. Ida Hantabálová, PaedDr. Katarína Čumová, doc.MUDr. Mária Drobná, PaedDr. Oľga Lányiová
- multimediálne CD, videá
- encyklopédie
- exkurzie
- informácie z internetu

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar
Ročník: 5.
2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín

Predmet: Biológia
Tematický
celok

Časová
dotácia
1.
2.

Príroda a
ţivot

3.
IX.

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

Ţivot v
lese

4.
X.
5.
6.

7.

Téma
Úvod do vyučovania biológie
Bevezetés a biológia oktatásába
Poznávame prírodu
Megismerjük a természetet
Poznávame prírodu
Megismerjük a természetet
Poznávame rastliny a ţivočíchy
Megismerjük a növényeket és állatokat
1. cvičenie: Pozorovanie kvitnúcej rastliny
1. gyakorlat: Virágzó növény megfigyelése
Spoločenstvo organizmov a ekosystém
Társulások és ökoszisztémák
Ako ţije les
Az erdő élete
Lesné dreviny- ihličnaté stromy
Erdei fásszárú növények – tűlevelűek
Lesné dreviny – listnaté stromy a kry
Erdei fásszárú növények – lomblevelűek, bokrok
Význam lesných drevín
A fák jelentősége
Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny
Erdei mikroorganizmusok és virágtalan
növények
Lesné kvitnúce byliny
Erdei virágos növények
Lesné huby a lišajníky
Erdei gombák és mohák
Stavba tela húb, jedlé a jedovaté huby
A gombák felépítése, ehető és mérgező fajok
2. praktické cvičenie: Pozorovanie húb

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy

Oboznámiť sa s obsahom, témami
a pomôckami nového predmetu.
Definovať pojem príroda. Predviesť
pouţívanie lupy pri pozorovaní
prírodniny. Uviesť na príklade význam
a pouţitie mikroskopu. Ukázať na
mikroskope okulár, objektív a zrkadlo.
Rozlíšiť a opísať základné časti rastlinnej
a ţivočíšnej bunky. Rozlíšiť typické
znaky a funkcie pokryvu tela ţivočíchov.
Vysvetliť pojmy spoločenstvo
organizmov a les.

Vysvetliť pojem les, etáţ,
potravový reťazec, popísať
vrstvy lesa, uvedomiť si význam
lesa pre organizmy a človeka.
Opísať zmeny lesa v ročných
obdobiach. Zostaviť príklad
potravového reťazca lesných
organizmov.

Vysvetliť pojem les, etáţ, potravový
reťazec, popísať vrstvy lesa, uvedomiť si
význam lesa pre organizmy a človeka.
Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach.
Zostaviť príklad potravového reťazca
lesných organizmov. Určiť názov stromu
podľa šišky a vetvičky alebo podľa listu
a plodu. Poznať základnú stavbu tela
dreviny , rozlíšiť ihličnatý a listnatý
strom, uviesť význam stromov pre
organizmy a človeka. Rozlíšiť ker
a strom. Uviesť význam stromov pre
človeka.

Pomenovať na ukáţke dva lesné
kry. Uviesť význam krov pre
ţivot organizmov. Uviesť príklad
ţivočícha ţiviaceho sa listami,
semenami lesných drevín. Uviesť
význam pôdnych baktérií v lese.
environmentálna
Rozlíšiť na ukáţke mach
výchova
a papraď. Poukázať na význam
ochrana ţivota a
machov a papradí v lese. Opísať
zdravia
základnú stavbu tela kvitnúcej
byliny. Poznať na ukáţke tri lesné
kvitnúce byliny. Uviesť príklad
jedovatej a liečivej rastliny.
Uviesť význam bylín pre ţivot
lesa.

fyzika,
osobnostný
a sociálny rozvoj
environmentálna
výchova

1.
2.
3.
Ţivot v
lese

4.
XI.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

Ţivot v
lese

XII.

3.
4.
5.
1.
2.

Ţivot vo
vode a na
brehu

I.

3.
4.
5.

2. gyakorlat: Gombák megfigyelése
Lesné bezstavovce - slimák, dáţďovka
Erdei gerinctelenek – csiga, földigiliszta
Iné lesné bezstavovce
Egyéb erdei gerinctelenek
Iné lesné bezstavovce
Egyéb erdei gerinctelenek
Drobné lesné ţivočíchy
Apró erdei állatok
Lesné stavovce – obojţivelníky a plazy
Erdei gerincesek – kétéltűek és hüllők
Lesné vtáky
Erdei madarak
Lesné cicavce
Erdei emlősök
Lesné cicavce
Erdei emlősök
Vysokohorské rastliny a ţivočíchy
Magashegységi élőlények
Lesný ekosystém
Erdei ökisztémák
Opakovanie a upevnenie vedomostí
Ismétlés
Projekt – Náš les
A mi erdőnk

Poznať na ukáţke dve jedlé a dve
jedovaté huby. Uviesť zásady pomoci pri
otrave hubami. Rozpoznať na ukáţke
lišajník od iných organizmov. Vysvetliť
význam lišajníkov a húb v prírode.
Poznať základnú stavbu tela slimáka
a dáţďovky, rozlíšiť ich potravu, spôsob
pohybu. Poznať kliešťa a uvedomiť si
moţnosť nákazy niektorými chorobami.
Uvedomiť si význam lesných
bezstavovcov a škodlivosť pri
premnoţení. Poznať na ukáţke mravca
a kriţiaka. Vedieť na príklade vysvetliť
pojem inštinkt. Poznať na ukáţke
skokana, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť
na ukáţke obojţivelníka a plaza. Uviesť
príklad potravy obojţivelníka a plaza.

Uviesť tri vtáky ţijúce v lese.
Demonštrovať na príklade
význam vtákov v lese. Uviesť
príklad potravy dvoch lesných
vtákov. Pomenovať na ukáţke
lesné cicavce. Uviesť príklad
bylinoţravého, mäsoţravého
a všeţravého cicavca. Uviesť
význam cicavcov v lese.

environmentálna
výchova
ochrana ţivota a
zdravia

Zistiť výskyt drevín v obci. Projektová
práca. Upevnenie vedomostí tematického
celku Ţivot v lese pomocou pracovného
listu.

Rozlíšiť uţovku a vretenicu,
uviesť potravu a význam. Poznať
hlavné druhy, uviesť význam
dravých a spevavých vtákov, ich
potravu. Poznať hlavné druhy,
uviesť príklad bylinoţravého,
mäsoţravého a všeţravého
cicavca , ich význam. Orol, svišť,
kamzík - poznať a uviesť ich
význam. Charakteristika lesných
ekosystém, uviesť príklad
narušenia biologickej rovnováhy

chémia
environmentálna
výchova
ochrana ţivota
a zdravia
výtvarná
výchova

Uviesť vlastnosti vody dôleţité pre ţivot
organizmov. Vysvetliť význam kyslíka
pre vodné organizmy. Uviesť príklad
stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad
znečistenia vody a dôsledok pre ţivot
organizmov. Vysvetliť význam
mikroskopických rastlín pre ţivot vo
vode. Poznať na ukáţke bylinu ţijúcu vo
vode. Vysvetliť škodlivosť premnoţenia
siníc pre človeka. Poznať na ukáţke

Uviesť význam kyslíka, teploty
a čistoty vody pre ţivot vodných
organizmov. Uviesť význam
planktónu a vodných zelených
rastlín. Uviesť typické byliny
a dreviny vodných tokov, ich
význam. Poznať na
ukáţke, uviesť význam prvokov,
dafnií, kriv. Znaky, ţivotné
prejavy a význam nezmara.

chémia
environmentálna
výchova
ochrana ţivota
a zdravia

Projekt – Náš les
A mi erdőnk
Voda a jej okolie
Élet a vízparton
Vodné rastliny
Vízi növények
Brehové rastliny
Vízparti növények
Drobné vodné ţivočíchy
Apró vízi élőlények
3.praktické cvičenie: Pozorovanie črievičky
3. gyakorlat: Papucsállatka megfigyelése

Ţivot vo
vode a na
brehu

Ţivot vo
vode a na
brehu

6.

Vodné bezstavovce
Vízi gerinctelenek

1.

Vodné beztavovce – Kôrovce
Vízi gerinctelenek - rákfélék

2.

Hmyz ţijúci vo vode a na brehu
Rovarok a vízben és a vízparton

3.

Vodné a brehové stavovce – Ryby
Halak

4.

Obojţivelníky a plazy vo vode a na brehu
Kétéltűek és hüllők a vízben és a parton

5.

Vodné vtáky
Vízi madarak

6.

Vodné cicavce
Vízi emlősök

II.

1.
III.
Ţivot na
poliach a

2.
3.

Opakovanie a upevnenie vedomosti
Ismétlés
Opakovanie a upevnenie vedomosti
Ismétlés
Lúky, pasienky a polia
Rétek és mezők élete

jednu brehovú drevinu a bylinu. Uviesť
význam brehových rastlín. Uviesť
význam vodných ţivočíšnych
mikroorganizmov. Poznať na ukáţke
nezmara. Uviesť príklad vodného
organizmu ţiviaceho sa planktónom.

Rozlíšiť na ukáţke skokana a mloka.
Opísať ţivot skokana vo vode a na brehu.
Uviesť príklad potravy skokana
a uţovky. Rozlíšiť vretenicu a uţovku
podľa vonkajších znakov. Opísať
prispôsobenie vtákov na plávanie,
potápanie a brodenie. Opísať spôsob
prijímania potravy kačice a labute.
Uviesť príklad vtáka ţiviaceho sa
drobnými ţivočíchmi v plytkej vode.
Uviesť príklad potravy dravého vtáka.
Uviesť význam plávacích blán a chvosta
vydry a bobra. Opísať spôsob stavania
obydlia bobra. Uviesť význam vodných
cicavcov. Upevnenie vedomostí
tematického celku Ţivot vo vode a na
brehu pomocou pracovného listu.

Opísať na ukáţke vonkajšie znaky
raka. Zdôvodniť vplyv čistoty
vody na ţivot raka. Uviesť príklad
potravy vodného bezstavovca.
Poznať na ukáţke jeden druh
hmyzu ţijúceho na vode alebo vo
vode. Poznať na ukáţke jeden
druh hmyzu ţijúceho na brehu.
Uviesť význam lariev hmyzu pre
vodné ţivočíchy. Opísať na
ukáţke prispôsobenie kapra
ţivotu vo vode. Uviesť príklad
ryby ţijúcej v stojatej vode.
Uviesť príklad ryby ţijúcej
v tečúcej vode. Rozlíšiť potravu
bylinoţravej a dravej ryby.
Poznať na ukáţke skokana
a mloka. Opísať ţivot skokana vo
vode a na brehu. Uviesť príklad
potravy skokana a uţovky.
Rozlíšiť vretenicu a uţovku podľa
vonkajších znakov. Opísať
prispôsobenie vtákov na plávanie,
potápanie a brodenie. Uviesť
význam plávacích blán a chvosta
vydry a bobra. Uviesť príklad
potravy bobra a vydry. Opísať
spôsob stavania obydlia bobra.

Ochrana ţivota
a zdravia
Výchova k
manţelstvu a
rodičovstvu
Mediálna
výchova

Polia, lúky, pastviny, ţivotný priestor
organizmov, druhová rozmanitosť

Rozlíšiť lúku a pole a zdôvodniť
rozdiely. Vysvetliť význam

Osobnostný
a sociálny rozvoj

lúkach

4.

Lúčne rastliny a huby
Mezei növények és gombák

5.

Poľné plodiny – Obilniny a krmoviny
Mezei termések – gabonafélék,
takarmánynövények

6.

Poľné plodiny – Obilniny a krmoviny
Mezei termések – gabonafélék,
takarmánynövények

7.

Olejniny a okopaniny
Olajos növények és kapásnövények

8.

Olejniny a okopaniny
Olajos növények és kapásnövények

1.

Lúčne a poľné bezstavovce
Réti és mezei gerinctelenek

2.

Lúčne a poľné bezstavovce
Réti és mezei gerinctelenek

3.

Lúčne a poľné stavovce
Réti és mezei gerincesek

Ţivot na
poliach a
lúkach
IV.

Rastliny a huby na lúkach, poznávanie,
ţivot počas roka, význam.

Obilniny, poznávanie, ţivot počas roka,
význam. Význam obilnín pre výţivu
človeka. Krmoviny, poznávanie, ţivot
počas roka, význam. Pojmy : pšenica,
raţ, ovos, kukurica, obilnina, obilie, listy,
kvety, semeno, zrno, múka, ďatelina,
lucerna, vika, bôb, krmovina, hľúzkové
baktérie
Olejniny a okopaniny, poznávanie, ţivot
počas roka, význam. Pojmy : slnečnica,
repka, mak, ľuľok zemiakový, repa,
olejnina, rastlinný olej, okopanina, škrob,
cukor
Bezstavovce ţijúce na lúkach a poliach,
poznávanie podľa vonkajších znakov,
ţivotných prejavov, potravových
vzťahov, význam. Pojmy : slimák,
slizniak, dáţďovka, kriţiak, kosec, čmeľ,
kobylka, koník, svrček, pásavka,
bystruška, hrobárik, krtonôţka, kobylka,
lienka, babôčka, vidlochvost, vretienka,
voška, pavúk
Obojţivelníky a plazy ţijúce na lúkach
a poliach, poznávanie podľa vonkajších
znakov, ţivotných prejavov, potravových
vzťahov, význam.Pojmy: ropucha,

skupín drevín uprostred lánov
polí. Porovnať význam lúk,
pasienkov a polí pre človeka.
Poznať na ukáţke tri lúčne byliny.
Pomenovať jednu liečivú lúčnu
bylinu. Uviesť význam lúčnych
Ochrana ţivota
tráv. Poznať hubu pečiarku podľa
a zdravia
typických znakov. Uviesť
príklady ţivočíchov, ktorí sa ţivia
lúčnymi bylinami.
Poznať na ukáţke a pomenovať
Mediálna
pšenicu, ovos a kukuricu. Uviesť
výchova
príklady význam obilnín pre
človeka. Uviesť príklad troch
výrobkov z obilnín. Poznať
a pomenovať na ukáţke ďatelinu.
Environmentálna
Uviesť príklad krmoviny ako
výchova
potravy hospodárskych zvierat.
Vysvetliť význam zeleného
hnojenia
Poznať na ukáţke a pomenovať
slnečnicu a repku. Porovnať
význam slnečnice, repky a repy.
Poznať na ukáţke a pomenovať
ľuľok zemiakový. Vysvetliť
význam zemiakovej hľuzy pre
človeka.
Uviesť význam dáţďovky pre
kvalitu pôdy. Poznať na ukáţke
viac druhov hmyzu ţijúceho na
lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, Environmentálna
ktorý po premnoţení ohrozuje
výchova
pestované rastliny na poli. Uviesť
príklad ţivočícha, ktorý sa ţiví
hmyzom na poli a lúke
Odlíšiť skokana a ropuchu podľa
spôsobu pohybu. Uviesť príklad
potravy ropuchy. Poznať na
ukáţke jaštericu podľa vonkajších

Ochrana ţivota
a zdravia

jašterica, vretenica, zavalité telo, jedové
ţľazy, jedové zuby, rohovité šupiny.

Ţivot na
poliach a
lúkach

4.

Lúčne a poľné vtáky
Réti és mezei madarak

Vtáky ţijúce na lúkach a poliach,
poznávanie podľa vonkajších znakov,
ţivotných prejavov, potravových
vzťahov, význam.

5.

Lúčne a poľné cicavce
Réti és mezei emlősök

Cicavce ţijúce na lúkach a poliach,
poznávanie podľa vonkajších znakov,
ţivotných prejavov, potravových
vzťahov, význam.

6.
1.

2.

3.
4.
V.
5.
6.

7.

Opakovanie a upevnenie vedomostí
Ismétlés
Opakovanie a upevnenie vedomostí
Ismétlés
4.praktické cvičenie: Poznávanie poľných a
lúčnych rastlín a ţivočíchov
4. gyakorlat: Réti és mezei élőlények
megfigyelése
Zloţky ţivotného prostredia človeka
Az emberi környezet összetevői
Objavy, ktoré mali vplyv na ţivotné prostredie
Az életkörnyezetre ható felfedezések
Prírodné zdroje a ich vyuţívanie
A természeti források és felhasználásuk
Odpady, zneškodňovanie odpadov
Hulladékszennyezés
Stav ţivotného prostredia – zrkadlo nášho
zdravia
A környeztünk állapota – az egészségünk tükre

Pojmy : prírodné zloţky, umelé zloţky,
sociálne zloţky, obytné, pracovné
a rekreačné ţivotné prostredie človeka.
Pojmy : parná lokomotíva, kníhtlač,
automobilový motor, atómová bomba,
tepelná elektráreň, ekologická katastrofa.
Pojmy : prírodné zdroje, šetrenie
surovinami, opätovné pouţívanie surovín
– recyklácia. Pojmy : odpad, plynný,
kvapalný, tuhý odpad, separovaný zber –
triedenie odpadu recyklácia,
skládkovanie, kompostovanie, čistenie,
spaľovanie. Pojmy : obranyschopnosť
organizmu, senná nádcha, alergia.

znakov. Uviesť význam ropuchy
a jašterice pre ţivot na lúkach
a poliach
Poznať na ukáţke tri vtáky ţijúce
na lúkach a poliach. Uviesť
význam jarabice a baţanta pre
ţivot na poli. Preukázať na
príklade význam dravých vtákov
pre ţivot na poliach a lúkach
Poznať na ukáţke tri cicavce
ţijúce na lúke a na poli.
Usporiadať potravový vzťah :
hraboš, sokol, obilniny. Uviesť
dôsledky premnoţenia hrabošov,
myší a sysľov na poli. Rozlíšiť
zajaca a králika podľa vonkajších
znakov

Poznať zloţky ţivotného
prostredia človeka. Poznať vývoj
vzťahu človeka k prostrediu.
Pomocou dostupnej literatúry
a internetu získať informácie
o najdôleţitejších objavoch
vplývajúcich na ţivotné
prostredie a o ich objaviteľoch.
Uviesť konkrétne príklady
nevyčerpateľného,
neobnoviteľného a obnoviteľného
prírodného zdroja. Zdôrazniť
ochranu a rozumné vyuţívanie
prírodných zdrojov. Vedieť
uviesť konkrétne príklady
plynného, kvapalného a tuhého
odpadu. Poznať význam
recyklácie z hľadiska úspor
materiálu a energie. Poznať

Ochrana ţivota
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova

spôsoby bezpečného
zneškodňovania odpadov. Zistiť
moţnosti separovaného zberu
a recyklácie vo svojej obci.
Poukázať na ochorenia človeka
úzko súvisiace so zhoršeným
ţivotným prostredím človeka
8.
1.
2.
VI.

3.
4.
5.

Opakovanie a upevnenie vedomostí
Ismétlés
Ekohra - význam liečivých rastlín
Környezetvédelmi játékok - gyógynövények
Ekohra - ktoré zviera chýba?
Környeztvédelmi játékok - állatvédelem
Aktivita v prírode : Čím sa ţivia mravce ?
Hangyaboly megfigyelése
Záverečná klasifikácia
Ismétlés
Záverečná klasifikácia
Ismétlés

Precvičiť pamäť a vedomosti o ţivočíchoch a rastlinách.

Pozorovanie mravcov v prírode, aktivita zaloţená na pozorovaní.

Ochrana ţivota
a zdravia

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar
Ročník: 6.
2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín

Predmet: Biológia
Tematický
celok

Časová
dotácia
1.

2.

3.

Ţivot s
človekom a v
ľudských
sídlach

IX.

4.

5.

6.

Téma
Úvod do vyučovania
biológie
Bevezetés az oktatásba
Ľudské obydlia a ich
okolie – ţivočíchy
Az ember környezete –
állatok
Ľudské obydlia a ich
okolie – rastliny
Az ember környezete növények
Mikroorganizmy ţijúce
s človekom
Mikrooragnizmusok az
ember környezetében
Mikroorganizmy ţijúce
s človekom
Mikrooragnizmusok az
ember környezetében
Pestované rastliny
v záhradách -zeleniny
Zöldségek

7.

Pestované rastliny
v záhradách -zeleniny
Zöldségek

1.

Pestované ovocné
stromy a kry
Gyümölcsfák és bokrok

X.
2.

Zdravie zo záhrady
Egészség a kertből

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy

Oboznámiť sa s témami, obsahom vzdelávania, organizačné pokyny
Ľudské obydlia a ich okolie. chované ţivočíchy,
zdomácňovanie, kríţenie, plemená , zásady
chovu v meste a na vidieku, chovateľsky
významné ţivočíchy

Poznávanie a význam mikroorganizmov pre
človeka : baktérie –parazitické – nákazlivé
ochorenia, očkovanie, pôdne, rozkladné mliečne, kvasné
Poznávanie a význam mikroorganizmov pre
človeka : huby - pleseň hlavičkatá, papleseň
štetkovitá, kvasinky
Poznávanie zeleniny podľa vonkajších znakov,
význam zeleniny pre zdravie človeka, cibuľa,
cesnak, paţítka, kapusta, kel, karfiol, kaleráb,
paprika, rajčiak, uhorka, šalát, špenát, mrkva,
petrţlen, zeler, reďkovka, hrach, fazuľa
Poznávanie ovocných stromov a krov podľa
vonkajších znakov, význam ovocia pre zdravie
človeka, jabloň, marhuľa, broskyňa, slivka,
hruška, ríbezľa, egreš, jahoda,malina, černica
Význam zeleniny a ovocia pre zdravie človeka,
správna ţivotospráva, vitamíny, čaje

Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich
okolia pre ţivot organizmov. Uviesť význam
zdomácňovania ţivočíchov pre ţivot človeka.
Uviesť význam kríţenia rastlín a ţivočíchov
pre človeka
Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej
baktérie pre človeka. Poznať dôleţitosť
očkovania, dodrţiavania osobnej hygieny.
Opísať vyuţitie mliečnych a kvasných
baktérií. Uviesť podmienky výskytu plesní
v domácnosti. Uviesť príklad vyuţitia
kvasiniek človekom. Uviesť príklad
priemyselnej výroby s vyuţívaním kvasinky
Poznať na ukáţke a pomenovať zástupcu
cibuľovej, hlúbovej, plodovej, listovej
a koreňovej zeleniny. Poznať na ukáţke
a pomenovať strukovinu. Rozlíšiť
a pomenovať na ukáţke päť druhov zeleniny.
Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy pri
viacročnom pestovaní plodín
Poznať na ukáţke a pomenovať dva ovocné
stromy. Pomenovať podľa ukáţky dve
rastliny s drobným duţinatým ovocím
Vedieť vysvetliť význam zeleniny a ovocia
pre zdravie človeka

Enviromentálna
výchova

Enviromentálna
výchova

Ochrana ţivota
a zdravia

Mediálna výchova

Ţivot s
človekom a v
ľudských
sídlach

3.

Neţiadúci spoločníci
človeka – vonkajšie
parazity
Külső élősködők

4.

Neţiadúci spoločníci
človeka – vnútorné
parazity
Belső élősködők

5.

Včelárstvo
Méhészet

6.

Rybárstvo
a rybnikárstvo
Halászat és
haltenyésztés

7.

Chovateľsky významné
vtáky
Baromfiállatok

1.
Ţivot s
človekom a v
ľudských
sídlach

XI.

2.

3.

Blízky spoločníci
človeka – pes, mačka,
drobné domáce
ţivočíchy
Az ember közeli barátai
– kutya, macska, apró
állatok
Blízky spoločníci
človeka – pes, mačka,
drobné domáce
ţivočíchy
Az ember közeli barátai
– kutya, macska, apró
állatok
Prezentácia

Vonkajší parazit, poznávanie podľa vonkajších
znakov, infekčné ochorenia, znehodnotené
potraviny, prevencia, hygiena, blcha, voš,
ploštica, moľa, mucha, komár, šváb, rus
domový
Vnútorný parazit, vývinový cyklus, vajíčko,
larva, úhor, hostiteľ, striedanie hostiteľov, tenké
a hrubé črevo, príznaky ochorenia, prevencia
pred nákazou, dodrţiavanie hygienických zásad,
hnojenie, detské pieskoviská, pásomnica, mrľa,
hlísta
Spoločenský ţivot včiel, zásady chovu včiel,
včela matka, robotnica, trúd, úľ, plást, nektár,
medový ţalúdok, med, vosk, včelí roj, „tanec“
včiel

Vedieť odlíšiť pojmy vonkajší a vnútorný
parazit. Zdôvodniť na príklade škodlivosť
vonkajšieho parazita. Poznať na ukáţke
dvoch ţivočíchov znehodnocujúcich
potraviny. Poznať spôsob odstránenia vší
z vlasov

Ochrana ţivota
a zdravia

Vedieť opísať spôsob šírenia nákazy
Poznať príznaky ochorení spôsobených
prítomnosťou parazitov v ľudskom tele
Poznať zásady ochrany pred vnútornými
parazitmi

Enviromentálna
výchova

Poznať význam včely matky, robotníc
a trúdov v úli. Uviesť príklady významu
chovu včiel pre človeka

Zásady chovu a lovu rýb, rybárstvo, rybník,
ochrana vôd, kapor, karas, pstruh, poznávanie
podľa vonkajších znakov

Vysvetliť význam rýb pre človeka

Kura, kačica, morka, hus, pohlavná dvojtvarosť,
perie, tuk, vajcia, mäso, zdravá výţiva

Na ukáţke pomenovať samicu a samca kury,
kačice, husi a morky. Vedieť vysvetliť na
príklade pojem pohlavnej dvojtvarosti.
Uviesť význam chovu kury, kačice a morky
pre človeka

Poznávanie podľa vonkajších znakov,
porovnanie končatiny psa a mačky, význam a
zásady spolunaţívania ţivočíchov a ľudí
v domácnosti, porovnanie spolunaţívania
v meste a na vidieku, pes, mačka, plemená –
lavínové, stráţne, vodiace, poľovné,...
rodokmeň, kanárik, chrček, akváriové rybičky,
papagáj, morča

Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa
a mačky. Pomenovať na ukáţke tri plemená
psov. Uviesť zásady chovu psa a mačky
v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti
o drobné domáce ţivočíchy. Vymenovať tri
dôvody, pre ktoré je pes dôleţitým
pomocníkom človeka

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Zadanie projektu –
Môj pes / mačka,
kanárik, chrček,
morča ..../
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

a vyhodnotenie projektu
Előadás

4.

5.
Ţivot s
človekom a v
ľudských
sídlach

6.

7.

8.

1.

2.

Chovateľsky významné
cicavce
Haszonállatok –
emlősök
Cicavce ţijúce
s človekom
Apró emlősök az ember
közelében
Ţivočíchy v okolí
ľudských sídel –
bezstavovce
Gerinctelenek a
lakóhelyünkön
Ţivočíchy v okolí
ľudských sídel – vtáky
Madarak a
lakóhelyünkön
Ţivočíchy v okolí
ľudských sídel – vtáky
Madarak a
lakóhelyünkön
Opakovanie a
upevnenie vedomostí
Ismétlés
Opakovanie a
upevnenie vedomostí
Ismétlés

XII.
Rastlinná bunka

Základná
štruktúra
ţivota

3.

Základná

4.

A növényi sejt
Ţivočíšna bunka

Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam,
zásady chovu, tur, ovca, koza, kôň, sviňa,
králik, mäso, mlieko, vlna, hnoj, jazdectvo

Poznávanie podľa vonkajších znakov, riziká
nákazy a prenosu ochorení, ochrana a prevencia,
myš, potkan, krysa, hlodavé zuby, deratizácia

Rozpoznať na ukáţke druhy hospodárskych
zvierat. Rozpoznať na ukáţke a vedieť
pomenovať samca, samicu a mláďa
hospodárskych zvierat. Uviesť príklady
významu chovu hospodárskych zvierat.
Uviesť dôsledky pridávania veľkého
mnoţstva chemických prípravkov do potravy
hospodárskych zvierat
Rozlíšiť na ukáţke myš a potkana. Uviesť
riziko výskytu myší a potkanov domácnosti.
Poznať spôsoby ochrany pred myšami
a potkanmi.

Multikulturálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Enviromentálna
výchova

Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam,
mlynárik, vlnačka, obaľovač, lumčík, vošky,
lienka, zlatoočka, osa, larva, húsenica,
škodlivosť premnoţenia, biologická rovnováha

Uviesť dva bezstavovce ţijúce v záhrade
alebo sade. Vysvetliť škodlivosť
premnoţenia niektorých bezstavovcov
v domácnosti, záhrade, sade

Enviromentálna
výchova

Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam,
bocian, lastovička, belorítka, ţltochvost, slávik,
vrana, brhlík, sýkorka, drozd

Opísať význam spevavých vtákov v okolí
domácností. Poznať na ukáţke troch
spevavých vtákov. Uviesť príklad spevavca,
ktorý sa ţiví hmyzom

Enviromentálna
výchova

Multikulturálna
výchova
Ochrana ţivota
a zdravia
Základná stavba a funkcia častí rastlinnej
bunky, bunková stena, cytoplazma, jadro,
vakuola, chloroplasty, chlorofyl, Robert Hook,
1665, ţivotné prejavy bunky – príjem látok,
vylučovanie látok, rast a vývin, dýchanie, pohyb
a rozmnoţovanie, mikroskop
Základná stavba a funkcia častí ţivočíšnej

Pomenovať na ukáţke časti rastlinnej bunky.
Vysvetliť význam častí rastlinnej bunky pre
ţivot bunky a rastliny.
Oboznámiť sa s bunkou ako základnou
stavebnou a funkčnou jednotkou všetkých
ţivých organizmov
Pomenovať na ukáţke časti ţivočíšnej bunky.

štruktúra
ţivota

Ţivé
organizmy a
ich stavba

Az állati sejt

I.

5.

1.praktické cvičenie
1. gyakorlat

6.

Nebunkové
a jednoduché bunkové
organizmy
Sejt nélküli és
egysejtűek felépítése

Pozorovanie buniek mikroskopom
Stavba tela, význam, vplyv na človeka,
nákazlivé ochorenia, prevencia, baktéria, vírus,
chrípka, ţltačka, angína

Mediálna výchova
Ochrana ţivota
a zdravia

1.

Stavba tela
jednobunkových
organizmov
Egysejtűek felépítése

Rastlinné a ţivočíšne jednobunkové organizmy,
črievička, drobnozrnko, brvy, bunkové ústočká,
cytoplazma, veľké a malé jadro, potravová
vakuola, stiahnuteľná vakuola, nálevníky, senný
nálev, bunková stena, chloroplast

Pomenovať na ukáţke črievičky hlavné časti
jej tela. Porovnať na ukáţke stavbu tela
drobnozrnka a črievičky.

Ochrana ţivota
a zdravia

2.

Stavba tela
mnohobunkových
organizmov
Többsejtűek felépítése

Bunka, tkanivo, pletivo, orgán, sústava orgánov,
krycie, vodivé, zásobné, spevňovacie, delivé
pletivo, krycie, nervové, svalové, kostné tkanivo

Priradiť pletivo a tkanivo k rastline
a ţivočíchovi. Určiť na ukáţke rastliny jej
orgány. Určiť na ukáţke štruktúry tela
ţivočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu
orgánov.

Multikulturálna
výchova

3.

Opakovanie a
upevnenie vedomostí
Ismétlés
Stavba tela nekvitnúcich
rastlín
Virágtalan növények
felépítése

Machy a paprade. Pakorienky, pabyľka,
palístky, stopka s výtrusnicou, výtrusy, ploník,
rašelinník, rašelina, koreň, podzemná stonka –
podzemok, listy, praslička, plavúň, papraď,
čierne uhlie

Stavba tela kvitnúcich
rastlín – koreň
A virágos növények
felépítése – a gyökér

Koreň , pokoţka, duţina, cievne zväzky,
koreňové vlásky, hlavný koreň, bočné korene,
zväzkovitý koreň, upevnenie rastliny v pôde,
príjem ţivín, hromadenie zásobných látok

1.

Stavba tela kvitnúcich
rastlín – stonka
A virágos növények
felépítése – a szár

2.

Stavba tela kvitnúcich

Stonka bylín a drevín a jej význam pre ţivot
rastliny, prúdenie látok stonkou, duţinatá
a drevnatá stonka, byľ, stvol, steblo, podzemná
stonka, hluchavka, púpava, pšenica, papraď,
kmeň, konáre, koruna, púčik, pokoţka, bunky
stonky, cievne zväzky, kôra, drevo, lyko,

5.
6.

Stavba tela

Určiť na ukáţke spoločné a rozdielne znaky
rastlinnej a ţivočíšnej bunky

Porovnať stavbu vírusu a baktérie.
Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy chrípky,
ţltačky, angíny je vírus alebo baktéria.
Uviesť príklady troch nákazlivých ochorení.
Uviesť moţnosti predchádzania šíreniu
vírusových a bakteriálnych nákaz

4.

Stavba tela
rastlín a húb

bunky, cytoplazmatická membrána, cytoplazma,
jadro, bičíky

II.

Pomenovať na ukáţke časti tela machu.
Pomenovať na ukáţke časti tela paprade.
Uviesť význam výtrusov pre machy
a paprade. Uviesť význam machov v lesnom
spoločenstve. Uviesť odlišnosti v stavbe tela
machov a papradí
Rozlíšiť na ukáţke stavby koreňa pokoţku,
duţinu, cievne zväzky, koreňové vlásky.
Uviesť ţiviny, ktoré rastlina prijíma
koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre ţivot
rastliny.
Roztriediť na ukáţke dreviny a byliny podľa
stavby stonky. Vysvetliť význam cievnych
zväzkov v stonke. Vedieť popísať smer
prúdenia látok v drevnej a lykovej časti
cievnych zväzkov. Zdôvodniť význam stonky
pre ţivot rastliny. Určiť na konáriku púčiky

Enviromentálna
výchova

Ochrana ţivota
a zdravia

Ochrana ţivota

rastlín a húb

Stavba tela
rastlín a húb

Stavba tela

rastlín – stonka
A virágos növények
felépítése – a szár

3.

Stavba tela kvitnúcich
rastlín – list
A virágos növények
felépítése – a levél

4.

Vnútorná stavba listu,
fotosyntéza
A levél belső felépítése,
fotoszintézis

5.

Stavba tela kvitnúcich
rastlín – kvet
A virágos növények
felépítése - virág

6.

Opelenie a oplodnenie
A megporzás és
megtermékenyítés

1.

Plod a semeno
A termés és a magok

2.

Huby s plodnicami
Kalapos gombák

3.

Huby bez plodníc

III.

letokruhy

a vysvetliť ich význam. Poznať na ukáţke typ
duţinatej stonky

Vonkajšia stavba listu, postavenie listov na
stonke, stopka, čepeľ, ţilnatina, jednoduchý
Vedieť na ukáţke popísať časti listu. Určiť na
a zloţený list, celistvý, laločnatý, pílkovitý okraj
ukáţke jednoduchý a zloţený list. Vedieť
listu, striedavé, protistojné postavenie listov,
schematicky nakresliť postavenie listov na
praslenové listy, prízemná ruţica listov,
stonke.
rovnobeţná a sieťovitá ţilnatina
Určiť na ukáţke stavby listu časti dôleţité pre
fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov
Pokoţka, bunky listu, cievne zväzky, prieduchy,
v pokoţke listu. Vymenovať látky, ktoré listy
fotosyntéza, chloroplast, chlorofyl, slnečná
v procese dýchania zo vzduchu prijímajú
energia, voda, oxid uhličitý, kyslík, vodná para,
a ktoré do vzduchu vylučujú. Uviesť význam
cukry, tuky, bielkoviny, anorganické
listov pre prijímanie ţivín a dýchanie.
a organické látky
Vysvetliť význam fotosyntézy pre všetky
ţivé organizmy.
Stavba kvetu, kvetné obaly – okvetie, kalich
a koruna, tyčinka, piestik, nitka, peľnica, peľové
Rozlíšiť na ukáţke kvetný obal, tyčinky
zrnko, semenník, čnelka, blizna, vajíčka,
a piestik. Uviesť význam peľového zrnka
jednopohlavný a obojpohlavný kvet, samostatný
a vajíčka
kvet, súkvetie
Význam opelenia a oplodnenia pre
Opísať na schéme opelenie kvetu. Uviesť,
rozmnoţovanie rastlín, samoopelenie,
kedy nastáva v kvete oplodnenie. Zdôvodniť,
cudzoopelenie, hmyz, vietor, voda, peľové
prečo je kvet rozmnoţovacím orgánom
zrnko, peľové vrecúško, vajíčko, semeno, plod
rastliny
Stavba plodu, rozdelenie plodov podľa oplodia,
Určiť na ukáţke plodu oplodie a semeno.
význam pre rozmnoţovanie rastlín,
Rozlíšiť na ukáţke duţinatý a suchý plod.
jednosemenný plod, viacsemenný plod, oplodie,
Pomenovať na ukáţke semena zárodok
duţinatý plod, suchý plod, semeno, osemenie,
a klíčne listy. Vysvetliť význam semena
zárodok, klíčne listy, organické látky
a plodu pre rastlinu, ţivočíchov a človeka.
v semenách – škrob, tuky, bielkoviny
Huby s plodnicami jedlé a jedovaté, podhubie,
plodnica, hlúbik, pošva, plachtička, prsteň,
Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby
klobúk, rúcho, lupene, rúrky, výtrusnice,
s plodnicou. Rozlíšiť na ukáţke hubu
výtrusy, pečiarka, muchotrávka – zelená, biela,
s výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach.
tigrovaná, červená, červenkastá, suchohríb, hríb, Ovládať zásady zberu húb. Poznať príznaky
masliak, kuriatko, bedľa, rýdzik, hríb satanský,
otravy hubami
hodvábnica veľká
Jednobunkové a mnohobunkové telá húb,
Rozlíšiť na ukáţke kvasinku a pleseň podľa

a zdravia

Multikulturálna
výchova

Enviromentálna
výchova

Ochrana ţivota
a zdravia

Enviromentálna
výchova

Multikulturálna
výchova

Ochrana ţivota
a zdravia

Osobnostný

rastlín a húb

Alacsonyabb rendű
gombák

4.

5.

6.

stavby tela. Uviesť význam výtrusnice
plesne. Uviesť význam húb v prírode a pre
človeka. Zdôvodniť, prečo huby predstavujú
samostatnú skupinu organizmov.
Opísať na ukáţke stavbu tela lišajníka.
Poznať dva druhy lišajníkov. Uviesť význam
lišajníkov v prírode a pre človeka.

Opakovanie
a upevnenie vedomostí
Ismétlés
Opakovanie
a upevnenie vedomostí
Ismétlés

7.

2. praktické cvičenie
2. gyakorlat

8.

3. praktické cvičenie
3. gyakorlat

1.

Stavba tela
bezstavovcov

Lišajníky
Zuzmók

podhubie, výtrusnica, výtrusy, saprofytické
a parazitické huby, kvasinky, pučanie, kvasenie,
kvasnice, pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá,
penicilín
Jednobunková riasa, hubové vlákna, symbióza,
fotosyntéza, zachytávanie vlahy, zvetrávanie
hornín, priekopníci ţivota, indikátor
znečisteného ovzdušia, diskovka, diskovník,
pľuzgierka, dutohlávka, zemepisník

Pŕhlivce
Csalánozók

IV.
2.

Ploskavce
Laposférgek

3.

Hlístovce
Orsóférgek

a sociálny rozvoj

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova

Pozorovanie a rozlišovanie vyţivovacích
a rozmnoţovacích orgánov kvitnúcej rastliny
voľným okom
Pozorovanie stavby tela plesne alebo kvasinky
lupou, mikroskopom
Pŕhlivce – drobné vodné ţivočíchy, stavba tela
a základné telesné funkcie, regenerácia, pŕhlivé
bunky, noţný disk, telo, ramená, ústny otvor,
vyvrhovací otvor, tráviaca dutina, dýchanie,
pohyb, obrana, rozptýlená nervová sústava,
pohlavné a nepohlavné rozmnoţovanie, púčiky,
spermie, vajíčka, obojpohlavný ţivočích,
nezmar zelený, nezmar hnedý
Pásomnica dlhá – vnútorný parazit človeka,
parazit, vnútorný parazit, tenké črevo, hlavička,
prísavky, články, degenerácia orgánových
sústav, obojpohlavný ţivočích, oplodnené
vajíčka, výkaly, hovädzí dobytok, larvy, uhor,
človek, tepelná úprava mäsa, veterinár,
dodrţiavanie osobnej hygieny
Hlísta detská – vnútorný parazit človeka, stavba
tela, vyvinuté orgánové sústavy, oddelené
pohlavie, pohlavná dvojtvarosť, vajíčko,
odpadové vody, hnojisko, ovocie, zelenina,
človek, zloţitá premena v tráviacej, cievnej

Multikulturálna
výchova
Multikulturálna
výchova
Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu
a dýcha. Vysvetliť, prečo sa nervová sústava
nezmara nazýva rozptýlená. Uviesť význam
vajíčok a spermií nezmara. Vysvetliť význam
púčikov u nezmara. Vysvetliť význam pojmu
obojpohlavný ţivočích.
Uviesť časť tráviacej sústavy človeka,
v ktorej ţije pásomnica. Opísať príjem
potravy pásomnicou. Opísať podľa ukáţky
rozmnoţovanie pásomnice. Popísať príznaky
prítomnosti pásomnice v ľudskom tele.
Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej
úpravy mäsa a dodrţiavania osobnej hygieny.
Uviesť časť tráviacej sústavy človeka,
v ktorej ţije hlísta.Opísať príjem potravy
hlístou.Opísať podľa ukáţky rozmnoţovanie
hlísty. Vysvetliť nevyhnutnosť umytia ovocia
a zeleniny pred konzumáciou, dodrţiavania

Ochrana ţivota
a zdravia

4.

Opakovanie
a upevnenie vedomostí
Ismétlés

5.

Mäkkýše
Puhatestűek

6.

Mäkkýše
Puhatestűek

Stavba tela
bezstavovcov

Stavba tela
bezstavovcov

V.

1.

Obrúčkavce
Gyűrűsférgek

2.

4. praktické cvičenie
4. gyakorlat

3.

4.

Článkonoţce –
pavúkovce
Ízeltlábúak –
pókszabásúak

Článkonoţce – kôrovce
Ízeltlábúak - rákok

a dýchacej sústave človeka, tenké črevo,
hnojenie, hygiena

osobnej hygieny, poukázať na nebezpečnosť
hnojenia výkalmi.

Mäkkýše – ţivočíchy so schránkou, stavba tela
a základné telesné funkcie, ulita, plášťová
dutina, plášť, ústa, jazýček, pľúca, črevo, pečeň,
srdce, nervové uzliny, obojpohlavná ţľaza,
priamy vývin, ulitníky, škľabka, lastúra,
prijímací, vyvrhovací a ústny otvor, ţiabre,
parazitizmus lariev škľabky

Uviesť miesto uloţenia vnútorných orgánov
slimáka. Porovnať podľa ukáţky schránku
slimáka a škľabky. Vysvetliť, prečo je slimák
obojpohlavný ţivočích. Uviesť orgánovú
sústavu, ktorou slimák prijíma a spracováva
potravu. Porovnať dýchacie orgány slimáka
a škľabky.

Ţivočíchy s obrúčkami, stavba tela a základné
telesné funkcie, pokoţka, sliz, štetiny, svaly,
predná a zadná časť tela, tráviaca sústava,
zatvorená OS, dýchanie, vylučovacie orgány,
rebríčková NS, opasok, obojpohlavný ţivočích,
prevzdušňovanie pôdy, tvorba humusu
Pozorovanie vonkajšej stavby tela a ţivotné
prejavy dáţďovky zemnej

Uviesť, aký orgán umoţňuje dáţďovke
pohyb. Zdôvodniť názov zatvorená obehovej
sústavy dáţďovky. Zdôvodniť názov
rebríčkovej nervovej sústavy dáţďovky.
Uviesť význam opasku u dáţďovky.
Zdôvodniť uţitočnosť dáţďovky v prírode

Článkonoţce – ţivočíchy s článkovaným telom.
Stavba tela a základné telesné funkcie pavúka,
kriţiak obyčajný, jedová ţľaza, mimotelové
trávenie, snovacie bradavice, pavučina, inštinkt,
hlavohruď, stopka, bruško, klepietka, hmatadlá,
očká, 4 páry končatín, hrebienkovité pazúriky,
oddelené pohlavie, pohlavná dvojtvarosť,
priamy vývin, pľúcne vačky
Stavba tela a základné telesné funkcie raka, rak
riečny, vonkajšia kostra raka, pancier, chitín,
uhličitan vápenatý, hlavohruď, bruško, ústny
otvor, zmyslové orgány, článkované končatiny,
chvostová plutvička, svaly, krátke končatiny na
brušku, ţiabre, TS, NS, srdce, oddelené
pohlavie, priamy vývin, ukazovateľ čistoty
vodných tokov

Enviromentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Multikulturálna
výchova

Multikulturálna
výchova
Popísať na ukáţke vonkajšiu stavbu tela
pavúka. Vysvetliť význam jedovej ţľazy
pavúka. Pomenovať sústavu, ktorá u pavúka
rozvádza v tele kyslík. Zdôvodniť význam
pavučiny pre pavúka
Popísať na ukáţke vonkajšiu stavbu tela raka.
Pomenovať sústavu, ktorá v tele raka
rozvádza kyslík. Uviesť orgán raka, ktorý
tvorí jeho vonkajšiu kostru. Porovnať
dýchacie orgány pavúka a raka. Uviesť
význam raka v prírode. Zdôvodniť ochranu
čistoty vodných tokov, ako prirodzeného
ţivotného prostredia raka.

Enviromentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Stavba tela
bezstavovcov

VI.

5.

Článkonoţce – hmyz
Ízeltlábúak – rovarok

6.

Článkonoţce – hmyz
Ízeltlábúak – rovarok

7.

Článkonoţce – hmyz
Ízeltlábúak – rovarok

8.

Opakovanie
a upevnenie vedomostí
Ismétlés

1.

5. praktické cvičenie

2.
3.
4.
5.

Záverečné opakovanie
Záverečné opakovanie
Záverečné opakovanie
Záverečné opakovanie

Vonkajšia stavba tela hmyzu, hlava – ústne
orgány, tykadlá, zloţené oči, hruď – tri páry
Popísať na ukáţke zäkladnú stavbu tela
končatín, krídla, článkované bruško, rebríčková
hmyzu. Uviesť na ukáţke ústneho orgánu
NS, otvorená CS, vzdušnice, ústne orgány
hmyzu príklad potravy. Určiť na ukáţke
hmyzu – hryzavé, bodavo – cicavé, cicavé,
končatiny spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať
lízavé, končatiny hmyzu – prispôsobenie na
dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť názov
pohyb, kobylka, mucha, voš, včela, premena
rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu
hmyzu – úplná a neúplná – vajíčko, larva, kukla,
dospelý jedinec/imágo

Mikroskopické pozorovanie častí tela hmyzu na
trvalých preparátoch alebo odumretých
zvyškoch

Multikulturálna
výchova

Mediálna výchova,
Dopravná výchova,
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
Ročník: 7.
2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín

Predmet: Biológia
Tematický
celok

Časová
dotácia
1.

2.

3.

Stavovce

IX.
4.

5.

6.

Téma

Obsahový štandard

Úvod do vyučovania
biológie
Bevezetés a biológia
oktatásba

Prierezové témy

Oboznámenie sa s témami a obsahom vzdelávania
v predmete biológia v 7.ročníku, organizačné
pokyny

Stavba tela stavovcov
Povrch tela stavovcov
A gerincesek testfelülete

Koţa, ochranná funkcia koţe, sliz,
koţné útvary, šupiny, nechty, pazúry,
kopytá, perie, páperie, brko, kostrnka,
zástavica, pŕchnutie, pĺznutie

Oporná sústava stavovcov
A gerincesek
támasztórendszere

Základné funkcie a význam opornej
sústavy pre stavovcov, kostra, vnútorná
opora , chrbtica, končatiny, duté kosti,
prsná kosť, párnokopytník,
nepárnokopytník

Pohybová sústava
stavovcov
A gerincesek
mozgásrendszere

Základné funkcie a význam pohybovej
sústavy pre stavovcov, priečne
pruhované svalstvo, hladké svalstvo,
srdcová svalovina, vôľou ovládané
a neovládané pohyby svalstva a končatín

Tráviaca sústava rýb, obojţivelníkov,
plazov a vtákov. Tráviaca sústava
cicavcov. Základné funkcie a význam
orgánov, jedové zuby, vysunovateľný
Tráviaca sústava stavovcov
jazyk, hrvoľ, svalnatý a ţľaznatý
A gerincesek
ţalúdok vtákov, orgány tráviacej sústavy
emésztőrendszere
cicavcov, hlodavý chrup, kly,
bylinoţravec, hmyzoţravec,
mäsoţravec, preţúvavé a nepreţúvavé
cicavce
Dýchacia sústava

Výkonový štandard

Základné funkcie a význam dýchacích

Uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami,
perím, srsťou. Zdôvodniť odlišnosti koţných
útvarov stavovcov. Označiť na ukáţke časti
vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade stavovca
význam sfarbenia podľa prostredia v ktorom ţije.
Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov ţivotnému
prostrediu. na ukáţke kostry končatín Vysvetliť
význam prsnej kosti s hrebeňom u vtákov.
Zdôvodniť význam dutých kostí vtákov. Rozlíšiť
párnokopytníka a nepárnokopytníka na ukáţke
kostry končatiny.

Ochrana prírody,
ohrozených
druhov,
enviromentálna
výchova

Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo končatín,
vnútorných orgánov, srdca stavovcov. Vysvetliť
princíp činnosti dvoch svalov. Uviesť príklad
stavovca, ktorý sa pohybuje plávaním, skákaním,
plazením, lietaním, kráčaním a behom

Opísať na ukáţke časti tráviacej sústavy
stavovcov. Uviesť príklad stavovca s jedovými
zubami. Uviesť význam vysunovateľného jazyka
obojţivelníkov, plazov, niektorých vtákov. Uviesť
význam hrvoľa, ţľaznatého a svalnatého ţalúdka
vtákov.

Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha ţiabrami

Ochrana prírody,
enviromentálna
výchova

stavovcov
A gerincesek
légzőrendszere

7.

1.

Stavovce

Obehová sústava
stavovcov
A gerincesek keringési
rendszere

Vylučovanie stavovcov
A gerincesek kiválasztása

2.

Nervová sústava stavovcov
A gerincesek
idegrendszere

3.

Zmyslové orgány
stavovcov
A gerincesek érzékszervei

X.

4.

5.

Rozmnoţovanie stavovcov
A gerincesek szaporodása
Rozmnoţovacia sústava
stavovcov
A gerincesek szaporító
szervrendszere

orgánov pre ţivot stavovcov, ţiabre,
pľúca, dýchanie koţou, vzdušné vaky,
kyslík, oxid uhličitý, výmena dýchacích
plynov na úrovni organizmus prostredie
Základné funkcie a význam orgánov
obehovej sústavy pre ţivot stavovcov,
krv, srdce, komora, predsieň, cievy,
otvorená a zatvorená cievna sústava,
rozvádzanie ţivín, termoregulácia,
obranná funkcia
Močová sústava stavovcov, základné
funkcie a význam vylučovacích orgánov
pre ţivot stavovcov, dýchanie, koţa,
trávenie, obličky, filtrácia, moč,
močovody, močový mechúr, močová
rúra
Základné funkcie a význam orgánov
nervovej sústavy pre ţivot stavovcov,
neurón, nervové vlákna, mozog, stavba
mozgu, miecha, podnet, receptory,
výkonné orgány, reflexný oblúk,
podmienený a nepodmienený reflex
Základné funkcie a význam zmyslových
orgánov pre ţivot stavovcov, čuch, chuť,
hmat, sluch, zrak, bočná čiara
Základné funkcie a význam
rozmnoţovacích orgánov pre ţivot
stavovcov, dimorfizmus, spermie,
vajíčka, mlieč, ikry, vonkajšie
a vnútorné oplodnenie
Základné funkcie a význam orgánov,
vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo,
vonkajšie a vnútorné oplodnenie,
ţivorodé a vajcorodé ţivočíchy, kŕmivé
a nekŕmivé vtáky, maternica, placenta,

a pľúcami. Pomenovať dýchacie orgány ţubrienky,
dospelého obojţivelníka. Porovnať dýchacie
orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť
úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo vody. Vysvetliť
význam vzdušných vakov vtákov.
Opísať význam krvi pre ţivot stavovcov. Opísať
význam srdca a ciev pre ţivot stavovcov. Vysvetliť
dôvod názvu uzavretej cievnej sústavy. Zistiť
rozdiely stavby srdca ryby, obojţivelníka, plaza,
vtáka a cicavca na ukáţke.
Vymenovať odpadové látky v organizme
stavovcov. Zdôvodniť význam vylučovania.
Pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov
zbavuje tekutých odpadových látok. Pomenovať na
ukáţke orgány močovej sústavy stavovcov.
Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú
a nervovú reguláciu. Vymenovať hlavné orgány
ústrednej nervovej sústavy. Porovnať na ukáţke
predný mozog stavovcov. Charakterizovať podnet
a nervový vzruch. Uviesť podľa ukáţky význam
reflexného oblúka.
Opísať umiestnenie zmyslových orgánov
stavovcov. Uviesť príklad stavovcov s dobrým
čuchom. Uviesť príklad uloţenia hmatového
orgánu stavovca. Vysvetliť význam bočnej čiary
rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým
zrakom a sluchom.
Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov.
Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky.
Vysvetliť podstatu oplodnenia. Vysvetliť význam
rozmnoţovania
Opísať na ukáţke rozmnoţovanie a vývin ryby.
Opísať na ukáţke rozmnoţovanie a vývin
obojţivelníka. Porovnať rozmnoţovanie plaza a
vtáka. Opísať na ukáţke vývin mláďat cicavcov.

Ochrana
ţivočíchov,
ekológia,
enviromentálna
výchova
Protidrogová
výchova

Protidrogová
výchova

Výchova
k manţelstvu a
rodičovstvu.

6.

1.praktické cvičenie
1. gyakorlat

7.

Typické ţivotné prejavy,
správanie stavovcov
Életjelenségek, viselkedés

1.

Význam stavovcov
v prírode a pre človeka
A gerincesek jelentősége a
természet és az ember
számára

Stavovce

Ľudský
organizmus
a ľudské
spoločenstvo

2.

Ochrana stavovcov
A gerincesek védelme

3.

Zhrnutie vedomostí
Összefoglaló

4.

Človek a jeho telo
Ľudský a ţivočíšny
organizmus
Az emberi és állati test

XI.

5.

Povrch tela a koţná
sústava
A testfelszín és bőr

6.

Starostlivosť o koţu
Gondoskodás a bőrről

Človek a
jeho telo

cicanie
Stavba vtáčieho vajca, škrupina,
papierové blany, vzduchová komôrka,
bielok, ţĺtok, zárodočný disk, pútka
Inštinktívne správanie, značkovanie
teritória, stále a sťahovavé vtáky,
postavenie ţivočíchov ţijúcich
v skupinách, etológia – náuka o správaní
sa ţivočíchov
Hmyzoţravce, hlodavce, dravé vtáctvo,
mäsoţravé cicavce, premnoţenie,
biologická rovnováha
Ohrozenia a moţnosti ochrany,
prirodzené ţivotné podmienky
ţivočíchov, znečisťovanie prostredia –
vzduch, voda, pôda, ochrana ţivotného
prostredia , ohrozené a chránené
ţivočíchy

Oboznámiť sa so stavbou vtáčieho vajca. Vedieť
pomenovať časti vtáčieho vajca. Poznať význam
jednotlivých častí vtáčieho vajca pre zdravý vývin
zárodku.
Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť
význam značkovania priestoru. Vysvetliť na
príklade inštinktívne správanie stavovca. Uviesť
príklad sťahovavého a stáleho vtáka.
Uviesť príklad stavovca ţiviaceho sa hmyzom
alebo hlodavcami. Uviesť príklad stavovca, ktorý
po premnoţení ohrozuje úrodu na poliach
a potraviny v domácnosti. Uviesť dopad úbytku
dravých vtákov a mäsoţravých cicavcov v prírode
Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb
a obojţivelníkov. Uviesť príklad ohrozenia
ţivotných podmienok vtáka alebo cicavca. Uviesť
príklad moţnosti ochrany obojţivelníkov. Uviesť
príklad chráneného obojţivelníka, plaza, vtáka
a cicavca

Ochrana
ţivočíchov,
ekológia,
enviromentálna
výchova

Test – Stavba tela stavovcov
Špecifiká ľudského spoločenstva a
ľudskej populácie, podobné a spoločné
znaky ľudského a ţivočíšneho tela,
správanie, myslenie, reč, ľudské rasy,
rasizmus
Koţa, stavba a funkcie koţe, význam
pre styk s vonkajším prostredím a
vnútorným prostredím, stavba koţe,
zamša, podkoţné väzivo, receptory,
koţný pigment, koţné ţľazy – potné
a mazové, koţné útvary – vlasy, chlpy,
nechty, hygiena
Starostlivosť o koţu, hygiena, ochrana
pred popáleninami a omrzlinami,
typické poranenia koţe, odreniny,
pľuzgiere, zásady predlekárskej prvej

Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom
spoločenstve. Porovnať spoločné a odlišné znaky
Výchova proti
lebky, chrbtice a končatín ľudského a ţivočíšneho
intolerancii,
organizmu. Vysvetliť na príklade podstatu rasizmu mediálna výchova
a jeho dôsledky
Pomenovať na ukáţke časti koţe, ktoré
zabezpečujú ochranu povrchu tela, telesnú teplotu,
vylučovanie, vodný reţim a zmyslové podnety.
Pomenovať viditeľné koţné útvary na svojej koţi.
Uviesť význam koţe pre človeka
Sformulovať zásady starostlivosti o koţu a koţné
Výchova proti
útvary. Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na
intolerancii,
prudkom slnku. Opísať postup predlekárskej prvej
mediálna výchova
pomoci ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť

pomoci
Oporná a pohybová
sústava
7.
Támasztó és
mozgásrendszer

8.

Lebka a chrbtica
A koponya és a gerinc

1.

Kostra končatín
A végtagok csontjai

Človek a
jeho telo
2.

Svaly
Izmok

3.

Svaly hlavy, trupu
a končatín
A fej, törzs és végtagok
izmai

4.

Poranenia kostí a svalov
Csont- és izomsérülések

XII.

Človek a
jeho telo

5.

2.praktické cvičenie
2. gyakorlat

Kosti, kostra a jej stavba, význam kostí
a kostry, okostica, kompaktné
a hubovité kostné tkanivo, kostná dreň,
rast kosti do dĺţky a do šírky,
krvotvorba, lebka, hrudník, rebrá,
hrudná kosť, chrbtica, stavce, spojenie
kostí väzivom, chrupkou, kostným
tkanivom
Stavba a význam lebky a chrbtice,
tvárová a mozgová časť lebky, kosti
lebky - čelová, temenná, spánková,
záhlavná, klinová, čuchová, lícna,
nosová, slzná, sánka, čeľusť, chrbtica,
stavce – krčné, hrudné, driekové,
kríţová kosť, kostrč
Stavba kostry horných a dolných
končatín
Svalové tkanivá, činnosť a význam
svalov, hladké svalstvo, priečne
pruhované svaly, srdcový sval, svaly
ovládané a neovládateľné vôľou, stavba
kostrového svalu
Mimické, ţuvacie svaly, kývač hlavy,
svaly trupu : prsný, lichobeţníkový sval,
najširší sval chrbta, medzirebrové svaly,
brušné svaly, bránica, svaly končatín :
deltový sval, biceps, triceps, sedacie
svaly, štvorhlavý stehenný sval,
trojhlavý lýtkový sval
Význam opornej a pohybovej sústavy,
otvorená a zatvorená zlomenina,
vytknutie, vykĺbenie, predlekárska
pomoc
Prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení

ukáţku ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera
Opísať na ukáţke stavbu kosti. Ukázať
a pomenovať na ukáţke hrudník, chrbticu, lebku,
stavce, rebrá, hrudnú kosť. Rozlíšiť na ukáţke
spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením,
kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným pohybom
časti kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili

Určiť na ukáţke kostry tri kosti mozgovej časti
lebky. Určiť na ukáţke kostry tri kosti tvárovej
časti lebky. Určiť na ukáţke kostry časti chrbtice
Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na
ukáţke (vlastnej končatine). Ukázať a pomenovať
kosti dolnej končatiny na ukáţke (vlastnej
končatine)
Určiť na ukáţke základné typy svalového tkaniva.
Porovnať činnosť hladkého a priečne pruhovaného
svalového tkaniva
Určiť na ukáţke aspoň tri svaly hlavy a krku. Určiť
na ukáţke aspoň tri svaly trupu. Určiť na ukáţke
aspoň tri svaly hornej a dolnej končatiny.
Predviesť jednoduché cviky na posilnenie svalov
hrudníka, chrbta, brucha a končatín
Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri
otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať postup
predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí, vykĺbení
Nácvik prvej predlekárskej pomoci pri
zlomeninách a vykĺbení

Telesná
a športová
výchova

Ochrana zdravia,
dopravná výchova

Človek a
jeho telo

1.

Opakovanie a upevnenie
vedomostí
Ismétlés

Test - Povrch tela, oporná a pohybová
sústava

2.

Tráviaca sústava
Az emésztőrendszer

Tráviaca sústava, stavba tráviacej
sústavy, vonkajšia a vnútorná stavba
zubu, mliečny a trvalý chrup

3.

Stavba tráviacej sústavy
Az emésztőrendszer
felépítése

4.

Zloţky potravy. Premena
látok a energie.
Energetická hodnota
potravín
Az étel összetevői,
energiafeldolgozás,
tápérték

Trávenie, vstrebávanie, látková
premena, enzýmy – ptyalín, pepsín,
chemické spracovanie potravy, cukry,
tuky, bielkoviny, vitamíny, minerálne
látky, voda, energetická hodnota
potravín

Zásady správnej výţivy
A helyes táplálkozás
alapelvei

Zásady správnej výţivy, zlozvyky
v stravovaní, poškodenia a prevencia
ochorení tráviacej sústavy, škodlivé
účinky pitia alkoholu na činnosť
orgánov tráviacej sústavy, prejedanie sa,
obezita, bulímia, anorexia

6.

Dýchacia sústava
A légzőrendszer

Stavba a funkcia orgánov dýchacej
sústavy, horné dýchacie cesty – nosová
dutina, vedľajšie nosové dutiny, dolné
dýchacie cesty – hrtan, štítna chrupka,
hlasivky, priedušnica, priedušky,
priedušničky, pľúca, popľúcnica,
pohrudnica, pľúcne mechúriky,
komôrky, vonkajšie a vnútorné dýchanie

Opísať na ukáţke hlavné časti dýchacej sústavy.
Rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty. Opísať
priebeh výmeny dýchacích plynov v pľúcach

1.

Dýchanie, mechanizmus
vonkajšieho dýchania
A légzés, külső légzés
folyamata

Kyslík, oxid uhličitý, medzirebrové
svaly, bránica

Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať zloţenie
vdychovaného a vydychovaného vzduchu.
Vymenovať najdôleţitejšie dýchacie svaly. Zistiť
pohyby bránice a medzirebrových svalov
pozorovaním nádychu a výdychu

I.

5.

Človek a
jeho telo

II.

Ústna dutina, jazyk, zuby, slinné ţľazy,
hltan, paţerák, ţalúdok, dvanástnik,
podţalúdková ţľaza, pečeň, ţlč, tenké
črevo, hrubé črevo, konečník, trávenie,
enzýmy, vstrebávanie ţivín

Opísať na ukáţke stavbu tráviacej sústavy.
Pomenovať viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť na
ukáţke vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy zubov
v chrupe. Porovnať mliečny a trvalý chrup
Uviesť základné procesy v jednotlivých orgánoch
tráviacej sústavy
Uviesť príklad enzýmu a jeho význam. Opísať
podstatu trávenia, vstrebávania, látkovej premeny.
Vymenovať základné ţiviny v potrave človeka.
Zdôvodniť význam bielkovín, sacharidov (cukrov),
tukov, vitamínov, vody, minerálnych látok. Uviesť
dva druhy potravín s vysokou a nízkou
energetickou hodnotou
Uviesť príklad správneho zloţenia stravy pre
človeka. Zdôvodniť význam zeleniny a ovocia
v strave človeka. Uviesť príklad škodlivosti
nadmerného pitia alkoholu na činnosť tráviacej
sústavy. Zdôvodniť škodlivosť prejedania. Uviesť
následky hladovania človeka. Uviesť význam
tráviacej sústavy

Mediálna
výchova,
protidrogová
výchova

Enviromentálna
výchova,
protidrogová
výchova

Enviromentálna
výchova,
protidrogová
výchova

Protidrogová
výchova

2.

3.

4.
5.
6.

Človek a
jeho telo

Starostlivosť o dýchaciu
sústavu
Gondoskodás a
légzőrendszerről
Poškodenia dýchacej
sústavy
A légzőrendszer
megbetegedései
3.praktické cvičenie
3. gyakorlat
Tvorba projektu
Diákelőadás megtervezése
Prezentácia projektov
Előadások meghallgatása

1.

Obehová sústava
A keringési rendszer

2.

Srdce
A szív

III.
3.

4.

5.

Krvné cievy
A vérerek
Poškodenia obehovej
sústavy
A keringési rendszer
betegségei
Opakovanie a upevnenie
vedomostí
Ismétlés, teszt

Starostlivosť o dýchaciu sústavu,
škodlivosť fajčenia, nikotín,
nikotinizmus, škodlivosť vdychovania
toxických látok
Poskytnutie prvej predlekárskej pomoci
pri zastavení dýchania, umelé dýchanie
poskytnuté deťom a dospelým, význam
dýchacej sústavy pre ţivot človeka
Prvá pomoc pri zastavení dychu
Zdravý ţivotný štýl

Krv, zloţky krvi – krvná plazma,
červené krvinky, hemoglobín, biele
krvinky, imunita, krvné doštičky,
zráţanie krvi, vlastnosti, krvné skupiny,
darcovstvo krvi, význam krvi –
prepravná, termoregulačná, obranná
funkcia krvi
Stavba a činnosť srdca, krvný obeh,
činnosť srdcového svalu, predsiene,
komory, chlopne, vencovité tepny,
veľký /telový/ krvný obeh, malý
/pľúcny/ krvný obeh
Význam a činnosť ciev, tepny, ţily,
vlásočnice, miazgové cievy a slezina,
miazga, miazgové uzliny, stavba a
činnosť srdca, krvný obeh, význam
obehovej sústavy – prepravná,
termoregulačná, obranná
Zásady predlekárskej prvej pomoci pri
krvácaní a zastavení činnosti srdca,
tepnové a ţilové krvácanie, nepriama
masáţ srdca
Test – tráviaca, dýchacia a obehová
sústava

Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre človeka.
Uviesť názov škodlivej látky v cigaretách. Uviesť
príklad účinkov fajčenia na dýchaciu sústavu
Opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení
dychu. Opísať na ukáţke postup pri umelom
dýchaní. Uviesť význam dýchacej sústavy pre
ţivot človeka
Nácvik prvej predlekárskej pomoci pri zastavení
dýchania u dieťaťa a dospelého
Zdôvodniť dôleţitosť ţivotného štýlu človeka pre
jeho zdravie

Enviromentálna
výchova

Určiť na ukáţke zloţky krvi a vysvetliť ich
význam. Vymenovať krvné skupiny. Uviesť
význam transfúzie krvi.

Označiť a pomenovať na ukáţke časti srdca.
Opísať podľa schémy veľký a malý krvný obeh.
Uviesť význam srdcových chlopní pre činnosť
srdca.
Rozlíšiť tepny, ţily a vlásočnice podľa významu.
Uviesť význam vencovitých tepien pre činnosť
srdca. Rozlíšiť tepny a ţily podľa smeru prúdenia
krvi.
Ukázať na ukáţke alebo slovne opísať nepriamu
masáţ srdca. Opísať postup prvej predlekárskej
pomoci pri poranení tepny a ţily.

Telesná
a športová
výchova

6.

7.
Človek a
jeho telo

8.

1.
2.

Človek a
jeho telo

IV.
3.

Vylučovanie
A kiválasztás
Močová sústava
A vizeletkiválasztó
rendszer
Poškodenia močovej
sústavy a prevencia
ochorení. Regulácia
organizmu
A vizeletkiválasztás
zavarai

Ţľazy s vnútorným
vylučovaním. Význam
hormónov
Belső elválasztású
mirigyek, hormonok

Nervová sústava
Az idegrendszer

Dýchanie, trávenie, vylučovanie,
odpadové látky - oxid uhličitý, moč,
stolica
Stavba a činnosť močovej sústavy,
obličky, kôra, obličkové telieska, dreň,
kanáliky, obličková panvička,
glomerulus, kanáliky, tepna a ţila,
močovody, močový mechúr, močová
rúra, moč

Určiť na ukáţke umiestnenie obličiek a opísať ich
tvar. Ukázať na svojom tele uloţenie obličiek.
Vysvetliť význam obličiek a močových ciest

Pitný reţim, prechladnutie, vhodné
oblečenie, hygiena

Uviesť príklad príčiny ochorenia močovej sústavy.
Zdôvodniť význam pitia tekutín pre funkciu
obličiek. Vysvetliť význam močovej sústavy pre
človeka

Hypofýza, šuškovité teliesko, štítna
ţľaza, prištítne telieska, týmus,
nadobličky, podţalúdková ţľaza,
vaječníky, semenníky, nanizmus,
gigantizmus, rastový hormón,
melatonín, tyroxín, hypo a hyperfunkcia
štítnej ţľazy, parathormón, hypo
a hyperfunkcia prištítnych teliesok,
adrenalín, inzulín, cukrovka, estrogény,
testosterón
Stavba a funkcia nervov, reflexná
povaha nervovej činnosti, neurón,
stavba neurónu – telo, dostredivé
a odstredivé nervové vlákna, dráţdivosť,
reflex, reflexný oblúk – podráţdenie –
dostredivé nervové vlákno – CNS –
odstredivé nervové vlákno – výkonný
orgán

4.
5.

Stavba nervovej sústavy
Az idegrendszer felépítése

Ústredná nervová sústava, mozog,
miecha, predný mozog, stredný mozog,
most, mozoček, predĺţená miecha.
Obvodová nervová sústava, mozgové
a miechové nervy, útrobné nervy

6.

Zmyslové orgány chuti,

Receptory a zmyslové vnemy, sladká,

Ochrana zdravia,
mediálna
výchova

Určiť na ukáţke tri ţľazy s vnútorným
vylučovaním. Uviesť význam inzulínu. Uviesť
príklad významu troch ţliaz s vnútorným
vylučovaním
Protidrogová
výchova

Opísať význam nervovej bunky. Pomenovať časti
reflexného oblúka na schéme. Uviesť príklad
reflexnej činnosti človeka

Opísať na ukáţke základné časti ústrednej nervovej
sústavy. Určiť na ukáţke jednotlivé časti mozgu.
Vysvetliť význam mozgovej kôry predného
mozgu. Uviesť základné časti obvodovej nervovej
sústavy
Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre

Protidrogová
výchova

čuchu a hmatu
Az ízlelés, szaglás és
tapintás

1.

2.

V.

Zrak
A látás

Sluch
A hallás

slaná, horká, slaná chuť, jazyk, chuťové
poháriky, koţné receptory –teplo, chlad,
tlak, čuchové bunky, nosová dutina
Stavba, činnosť a význam zrakového
orgánu, oko, bielko, rohovka, cievovka,
vráskovcové teleso, dúhovka, šošovka,
zrenica, sietnica, sklovec, tyčinky,
čapíky, slepá škvrna, ţltá škvrna,
okohybné svaly
Stavba, činnosť a význam sluchového
orgánu, vonkajšie, stredné a vnútorné
ucho, ušnica, zvukovod, bubienok,
kladivko, strmienok, nákovka, predsieň,
polkruhové kanáliky, vačky, slimák,
Eustachova trubica, sluchový nerv,
polohovo – pohybový orgán

Poškodenia zraku a sluchu.
Zásady hygieny zraku
a sluchu
A látás és hallás
károsodásai

Horné a dolné viečko, mihalnice, riasy,
slzný kanálik, krátkozrakosť,
ďalekozrakosť, rozptylky, spojky,
okuliare, šošovky, slnečné okuliare,
slepota, Brailovo písmo, starostlivosť
o zrak, hluk, decibely, poškodenie
sluchu, hluchota, posunková reč

4.

Vyššia nervová činnosť
Magasabb idegműködés

Myslenie, pamäť, reč, schopnosti a
vedomosti človeka, podmienený
a nepodmienený reflex, prvá a druhá
signálna sústava, hygiena duševnej
činnosti

5.

5.praktické cvičenie
5. gyakorlat

Zásady predlekárskej prvej pomoci pri
poranení mozgu, chrbtice a miechy

6.

Opakovanie a upevnenie
vedomostí
Ismétlés, teszt

Test – hormonálna a nervová sústava,
zmyslové orgány

3.

Človek a
jeho telo

človeka. Ukázať na svojom tele uloţenie orgánov
chuti, čuchu a hmatu. Rozlíšiť chuťové, čuchové
a hmatové bunky podľa podnetov, ktoré prijímajú

Opísať na ukáţke stavbu oka

Ochrana zdravia,
mediálna
výchova

Určiť na ukáţke vonkajšie, stredné a vnútorné
ucho. Pomenovať na ukáţke časti stredného ucha.
Určiť na ukáţke uloţenie a význam rovnováţneho
orgánu

Výchova proti
intolerancii

Opísať podľa ukáţky podstatu krátkozrakosti
a ďalekozrakosti. Opísať na príklade moţnosti
poškodenia zraku. Opísať na príklade moţnosti
poškodenia sluchu. Vymenovať zásady
starostlivosti o zrakový orgán. Vymenovať zásady
starostlivosti o sluchový orgán. Uviesť príklad
komunikácie s osobou s poškodeným zrakom
alebo sluchom
Uviesť príklad podmieneného reflexu. Uviesť
príklad nepodmieneného reflexu. Uviesť význam
myslenia a reči v ţivote človeka. Zásady hygieny
duševnej činnosti. Uviesť na príklad správneho
reţimu dňa
Nácvik prvej predlekárskej pomoci pri poranení
mozgu, chrbtice a miechy. Rozlíšiť protišokovú a
stabilizovanú polohu na ukáţke

Ochrana zdravia,
mediálna
výchova

Ochrana zdravia,
mediálna
výchova

7.

8.

1.

Človek a
jeho telo
VI.

2.

3.

4.
5.

Rozmnoţovacia sústava
A szaporító szervrendszer

Vývin jedinca
Az egyedfejlődés

Pohlavné bunky, spermie, vajíčko,
pohlavné ţľazy, oplodnenie, stavba a
funkcia reprodukčných orgánov, ţenské
vonkajšie a vnútorné pohlavné orgány –
veľké a malé pysky, klitoris, pošva,
vaječníky, vajcovody, maternica,
menštruačný cyklus, estrogény,
progesterón, muţské vonkajšie
a vnútorné pohlavné orgány – pohlavný
úd, miešok, semenníky, nadsemenník,
semenovod, predstojnica, testosterón
Oplodnenie, vajcovod, tehotenstvo,
maternica, zárodok, plod, placenta,
pupočná šnúra, pôrod, fázy pôrodu,
oxytocín, prolaktín, šestonedelie,
obdobia ľudského ţivota – prenatálny
a postnatálny, novorodenec, dojča,
batoľa, predškolský vek, mladší školský
vek, starší školský vek, puberta,
dospievanie, dospelosť, zrelosť, stredný
vek, staroba

Pohlavné ochorenia
Nemi betegségek

Prevencia pohlavných ochorení a AIDS.
Priateľské a partnerské vzťahy, rodina

Vonkajšie vplyvy na
ľudské zdravie
Az egészségünkre ható
külső tényezők
Vnútorné vplyvy na ľudské
zdravie
Az egészségünkre ható
belső tényezők
Záverečné opakovanie a
klasifikácia
Záverečné opakovanie a
klasifikácia

Zdravie a choroba, nákazlivé ochorenia,
očkovanie, prevencia, imunita,
inkubačná doba, dezinfekcia,
dezinsekcia, deratizácia
Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a
ţivot človeka, jadro, chromozóm, gén

Určiť a pomenovať na ukáţke ţenské a muţské
pohlavné orgány. Vymenovať orgány, v ktorých sa
tvoria ţenské a muţské pohlavné bunky. Vysvetliť
význam menštruačného cyklu

Výchova
k manţelstvu
a rodičovstvu

Označiť na ukáţke pohlavných orgánov miesto
splynutia vajíčka a spermie. Uviesť dĺţku trvania
tehotenstva. Opísať začiatok, priebeh a koniec
tehotenstva. Uviesť uloţenie plodu a spôsob jeho
výţivy. Vymenovať zásady starostlivosti o zdravý
vývin novorodenca. Zdôvodniť význam výţivy
dieťaťa materským mliekom. Uviesť príklad troch
znakov dospievania. Uviesť typické znaky troch
období ľudského ţivota

Výchova proti
intolerancii
Výchova
k manţelstvu
a rodičovstvu

Uviesť príklad pohlavnej choroby a moţnosti
nákazy. Opísať podstatu ochorenia AIDS
a moţnosti jej predchádzania. Uviesť zásady
predchádzania pohlavných ochorení. Uviesť
príklad priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci
mladých a dospelých ľudí. Uviesť na príklade
význam rodiny
Uviesť tri príklady infekčného ochorenia.
Charakterizovať výraz imunita a inkubačná doba.
Vysvetliť základný princíp očkovania. Uviesť
zásady prevencie infekčných ochorení.
Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka.
Uviesť príklad dedičnej vlastnosti človeka. Uviesť
príklad dedičného ochorenia.

Výchova proti
intolerancii

Výchova proti
intolerancii

Ismétlés és osztályozás

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar
Ročník: 8.
1,5 hodín týždenne, spolu 49 hodín

Predmet: Biológia
Tematický
celok

Časová
dotácia

Neţivá
príroda a jej
poznávanie

1.
2.
3.

Zem a jej
stavba

IX.

4.
5.

6.

1.
Stavebné
jednotky
zemskej
kôry

2.
3.
X.
4.
5.
6.

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Opakovanie učiva z 7.ročníka
A 7. évfolyam tananyagának
ismétlése
Neţivá a ţivá príroda
Az élettelen és élő természet
Vznik a stavba Zeme
A Föld keletkezése és szerkezete
Zemská kôra v pohybe
A földkéreg mozgásai
Zemská kôra v pohybe
A földkéreg mozgásai

Ţiak zopakoval základy zo 7.ročníka
Ţiak vie: poukázať na príklade
závislosť organizmov od neţivej
prírody. Uviesť príklad vplyvu
organizmov na neţivú prírodu.
Preukázať na príklade význam vied o
Zemi. Poznať význam nerastných
surovín pre ţivot človeka. Určiť a
pomenovať podľa ukáţky členenie sfér
zemského telesa. Rozlíšiť na ukáţke
pevninskú a oceánsku zemskú kôru.
Poznať príčinu pohybu litosferických
platní. Uviesť dôsledky vzďaľovania
litosferických platní. Uviesť dôsledky
pribliţovania a podsúvania
litosferických platní. Opísať na ukáţke
vznik a zánik oceánskej zemskej kôry.

v oblasti komunikačných schopností:
- identifikovať a správne pouţívať
základné pojmy, objektívne opísať,
vedieť spracovať a prezentovať
jednoduchý projekt so zameraním na
ciele, metódy, výsledky a ich
vyuţitie.
• v oblasti identifikácie problémov,
navrhovania riešenia a schopnosti
ich riešiť:
- riešiť úlohy zamerané na rozvoj
porozumenia a aplikácie, navrhovať
rôzne riešenia
• v oblasti sociálnych kompetencií:
- vyjadrovať svoje názory, postoje a
skúsenosti, pracovať vo dvojiciach
alebo v skupinách
Ţiak vie: Vytvoriť zbierku hornín
a minerálov nachádzajúcich sa
v okolí. Poznať a rozlíšiť minerály
a horniny v okolí. Charakterizovať
minerál a uviesť konkrétny príklad.
Charakterizovať horninu a uviesť
konkrétny príklad. Rozlíšiť na
ukáţke minerál a horninu. Uviesť
aspoň jeden spôsob vzniku hornín.
Poznať podstatu vzniku minerálov.
Pomenovať priestorový útvar, od
ktorého závisí tvar a vlastnosti
kryštálov. Vymenovať tri fyzikálne
vlastnosti minerálov. Uviesť príklad

Minerály a horniny
Ásványok és kőzetek
Minerály a horniny
Ásványok és kőzetek
Minerály a ich vzhľad
Az ásványok és külalakjuk
Stavba a vlastnosti minerálov
Az ásványok felépítése,
tulajdonságaik
Vlastnosti minerálov
Az ásványok tulajdonságai
Vlastnosti minerálov
Az ásványok tulajdonságai
Ochrana významných minerálov
Jelentős ásávnyok védelme

Minerály a horniny. Rozlišovacie
znaky minerálov a hornín. Vznik
minerálov a hornín. Príklady
minerálov a hornín. Rozlišovacie
znaky minerálov a hornín. Príklady
minerálov a hornín. Minerály. Vznik,
vonkajší tvar a vnútorná stavba.
Vlastnosti minerálov :mechanické,
optické, chemické, fyzikálne

Prierezové témy

OSR - deliť si
úlohy, niesť zodpovednosť
OŢZ - dodrţiavať zásady
bezpečnosti pri práci
ENV - hodnotiť vzťahy
medzi človekom a jeho
ţivotným prostredím

Fyzika, geografia,
MEV
ENV
TPPZ
MEV – práca s internetom
a odbornou literatúrou
OŢZ
ENV, chémia

1.
2.
3.
Geologické
procesy a
dejiny
Zeme

4.

6.

Geologické
procesy a
dejiny
Zeme

Geologické procesy a ich zdroje
Geológiai folyamatok és forrásuk
Vnútorné geologické procesy
Belső geológiai folyamatok

XI.

5.

Geologické
procesy a
dejiny
Zeme

vyuţitia mechanickej a optickej
vlastnosti minerálu. Poznať jednu
chemickú vlastnosť minerálu.

Opakovanie – minerály a horniny
Ismétlés – ásványok és kőzetek

Sopky a prejavy ich činnosti
Tűzhányók
Sopky a prejavy ich činnosti
Tűzhányók
Film – Sopky
Film - Tűzhányók

1.

Vyvreté horniny
Kiömlési kőzetek

2.

Horotvorná činnosť
Hegységképző folyamatok

3.

Zemetrasenie
Földrengés

4.

Opakovanie
Ismétlés

1.

Premenené horniny
Átalakult kőzetek

2.

Vonkajšie geologické procesy
Külső geológiai folyamatok

XII
.

I.

Poznávanie stavby a vlastností
minerálov a hornín.
ochrana minerálov, chránené minerály
Geologické procesy. Vonkajšie a
vnútorné geologické procesy, ich
zdroje. Geologické procesy.
zemetrasenia, sopečná činnosť,
tsunami.
Vnútorné geologické procesy.
Magmatická a sopečná činnosť,
magma a láva. Časti sopky. Prejavy
sopečnej činnosti.

Hľadanie zaujímavostí o geologických
procesoch. Premena hornín a
premenené horniny. Činitele premeny,
vznik premenených hornín. Typické
premenené horniny, vlastnosti,
vyuţitie. Opakovanie základných
pojmov tematického celku. Vonkajšie

Ţiak vie: Uviesť príklad zdroja
energie, energiu a súvisiaci
geologický proces. Rozlíšiť na
príklade vonkajší a vnútorný
geologický proces. Dokumentovať na
príklade katastrofický geologický
proces a jeho následky. Rozlíšiť
magmatickú a sopečnú činnosť.
Odlíšiť magmu a lávu podľa miesta
vzniku. Opísať podľa ukáţky časti
sopky. Uviesť príklad prejavov
sopečnej činnosti. Uviesť príklad
významu sopečnej činnosti pre
človeka. Poznať podstatu vzniku
vyvretých hornín. Rozlíšiť na ukáţke
hlbinnú a výlevnú vyvretú horninu.
Odlíšiť štruktúru ţuly a čadiča.
Poznať vyuţitie aspoň jednej hlbinnej
a jednej výlevnej vyvretej horniny

Ţiak vie: Uviesť hlavné činitele
premeny hornín. Opísať na ukáţke
typickú vlastnosť premenených
hornín. Poznať jednu premenenú
horninu, typickú vlastnosť a jej
vyuţitie. Poznať pôsobenie
vonkajších geologických procesov a

ENV, IKT
Fyzika, geografia,
slovenský jazyk
MUV - poznania rozličných
tradičných aj nových kultúr
a rozvoj tolerancie a
konania vo vzťahu ku
kultúrnej odlišnosti

NŠFG- sporenie a
investovanie Fyzika,
geografia, slovenský jazyk,
chémia
ENV, IKT
OŢZ- zamerať sa na
zvládnutie situácií
vzniknutých vplyvom
priemyselných a
ekologických havárií,
dopravnými nehodami,
ţivelnými pohromami
a prírodnými katastrofami

ENV, IKT, geografia
NŠFG, ENV
Fyzika, geografia,
slovenský jazyk, chémia

Geologické
procesy a
dejiny
Zeme

Geologické
procesy a
dejiny
Zeme

3.

Vonkajšie geologické procesy
Külső geológiai folyamatok

4.

Vonkajšie geologické procesy
Külső geológiai folyamatok

5.

Usadené horniny
Üledékes kőzetek

1.

Usadené horniny
Üledékes kőzetek

2.

Horninotvorný cyklus
Kőzetképző folyamatok

II.

3.

Opakovanie
Ismétlés

4.

Test
Tesztírás

geologické procesy. Pôsobenie
vonkajších geologických činiteľov, ich
prejavy. Zvetrávanie, príčiny a
dôsledky. Vplyv, prejavy a dôsledky
zemskej príťaţlivosti, vody, ľadovca a
vetra.

Usadené horniny. Podstata vzniku
usadených hornín. Úlomkovité
usadené horniny, vznik, vlastnosti a
vyuţitie. Organogénne a chemické
usadené horniny, vznik, vlastnosti
a vyuţitie. Krasové procesy. Podstata
krasových procesov. Povrchové a
podzemné krasové útvary. Kvapľové a
ľadové jaskyne. Základné pojmy
a vlastnosti, príklady hornín
horninotvorného cyklu. Základné
pojmy a vlastnosti, príklady hornín, ich
vlastnosti a vyuţitie. Poznávanie
a rozlišovanie usadených hornín.
Opakovanie vonkajších geologických
procesov

ich čiastkové procesy.
Rozlíšiť mechanické a chemické
zvetrávanie a ich dôsledky. Poznať
dôsledky zemskej príťaţlivosti,
činnosti toku rieky a morskej vody.
Poznať podstatu vzniku ľadovca a
dôsledky činnosti horského ľadovca.
Opísať prejavy a dôsledky rušivej a
tvorivej činnosti vetra.

Ţiak vie: Pomenovať usporiadanie
útvarov usadených hornín. Poznať
vyuţitie nespevnenej a spevnenej
úlomkovitej usadenej horniny.
Opísať podstatu vzniku organických
usadených hornín. Uviesť príklad
vyuţitia organickej usadenej horniny.
Poznať podstatu vzniku chemických
usadených hornín. Uviesť príklad
vyuţitia chemickej usadenej horniny.
Poznať podstatu krasového procesu.
Uviesť príklad povrchového a
podzemného krasového útvaru.
Rozlíšiť kvapľovú a ľadovú jaskyňu
podľa výzdoby. Uviesť príklad
kvapľovej a ľadovej jaskyne na
Slovensku. Vie vysvetliť
horninotvorný cyklus aj na príklade
hornín

ENV, IKT

ENV, IKT
Fyzika, geografia,
slovenský jazyk, chémia

Geologické
procesy a
dejiny
Zeme

1.

Geologická história Zeme
A Föld gelógiai története

2.

Geologická história Zeme
A Föld gelógiai története

3.

Geologická história Zeme
A Föld gelógiai története

4.

Geologická história Zeme
A Föld gelógiai története

5.

Geologická história Zeme
A Föld gelógiai története

6.

Opakovanie
Ismétlés

III.

1.
Geologické
procesy a
dejiny
Zeme

2.
3.
IV.

Podmienky
ţivota a
vzťahy
organizmov

4.

5.
6.

Geologická história a stavba
Slovenska
Szlovákia geológiai felépítése
Geologická história a stavba
Slovenska
Szlovákia geológiai felépítése
Test
Teszt
Organizmy a prostredie
Az élőlények és környezetük
Organizmy a prostredie
Az élőlények és környezetük
Spoločenstvo a ekosystémy

Vek Zeme a skameneliny.
Charakteristika skamenelín, podstata
ich vzniku. Druhy skamenelín,
príklady. Určovanie veku Zeme a
hornín. Geologická história Zeme.
Prahory a starohory. Prvohory
a druhohory, trvanie, delenie,
rastlinstvo a ţivočíšstvo. Treťohory
a štvrtohory, trvanie, delenie,
rastlinstvo a ţivočíšstvo. Základné
pojmy a vlastnosti opakovať. Neţivá
príroda Slovenska. Geologické
jednotky Západných Karpát.

Ţiak vie: Charakterizovať
skamenelinu. Uviesť príklad
skameneliny. Opísať proces vzniku
skameneliny. Poznať postup
určovania pomerného a skutočného
veku hornín. Uviesť významné
geologické procesy v jednotlivých
sférach vývoja Zeme. Poznať na
ukáţke príklad vedúcej skameneliny
prvohôr, druhohôr. Uviesť význam
prvohorných papradí a prasličiek v
súčasnosti. Poznať na ukáţke príklad
vedúcej skameneliny treťohôr a
štvrtohôr. Poznať dôkazy predchodcu
človeka a vývoja človeka. Poznať
významné geol. procesy a vývoj
organizmov v SR. Pomenovať a určiť
podľa ukáţky geolog. jednotky SR
podľa typických znakov. Poznať
osobitosti neţivej prírody Slovenska
a
ochranu neţivej prírody

Ţiak vie: Poznať aspoň tri
anorganické a tri organické látky,
Organizmy a prostredie. Vzťahy
ktoré sú súčasťou organizmov.
organizmov s prostredím,
prispôsobivosť organizmov prostrediu, Uviesť príklad závislosti organizmu
od prostredia a vzájomného vzťahu
znášanlivosť podmienok prostredia.
medzi organizmami. Poznať
Neţivé zloţky prostredia. Vplyv
prispôsobivosť
organizmov ţivotným
energie, svetla, tepla, vzduchu, vody a
podmienkam. Uviesť na príklade
pôdy na ţivotné podmienky a procesy
rozsah znášanlivosti podmienok
organizmov. Znečisťovanie neţivých
prostredia organizmami. Poznať
zloţiek prostredia. Príčiny a dôsledky
znečisťovania vody, vzduchu, pôdy pre význam slnečného ţiarenia, teploty,
vody a vzduchu pre rastliny
rastliny a ţivočíchy. Ţivé zloţky
a
ţivočíchy.
Uviesť zloţky pôdy a ich
prostredia. Populácia. Vlastnosti
význam pre organizmy.
populácie (veľkosť, hustota, rast),
vnútorné a vonkajšie vzťahy.

MEV, ENV, IKT

Fyzika, geografia,
slovenský jazyk, chémia

Fyzika, geografia,
slovenský jazyk, chémia,
ENV, IKT
OSR-rešpektovať
jednotlivé chránené
územia a oboznámiť sa
s jednotlivým pravidlami
v týchto chránených
územiach

Élőlények közössége és az
ökoszisztéma

Podmienky
ţivota a
vzťahy
organizmov

Podmienky
ţivota a
vzťahy
organizmov

1.

Spoločenstvo a ekosystémy
Élőlények közössége és az
ökoszisztéma

2.

Spoločenstvo a ekosystémy
Élőlények közössége és az
ökoszisztéma

3.

Biosféra
Bioszféra

4.

Biosféra
Bioszféra

5.

Globálne ekologické problémy
Globális ökológiai problémák

6.

Globálne ekologické problémy
Globális ökológiai problémák

V.

VI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Globálne ekologické problémy
Ekologické podmienky ţivota
Záverečné opakovanie
Záverečné opakovanie
Záverečné opakovanie
Záverečné opakovanie
Értékelő ismétlés

Spoločenstvo organizmov. Typy
spoločenstiev. Druhová rozmanitosť,
štruktúra, zloţenie spoločenstva a
priestorové členenie. Ekosystém.
Zloţky a typy ekosystémov. Obeh
látok a tok energie v ekosystéme.
Pozorovať ekosystémy.
Ţivot ekosystému. Vlastnosti
ekosystému (potravové vzťahy,
obnovovanie a vývin ekosystému).
Biosféra. Zloţky biosféry. Obeh látok
a tok energie v biosfére. Biologická a
ekologická rovnováha. Podmienky
udrţania biologickej rovnováhy.
Moţnosti zachovania a ohrozenia
ekologickej rovnováhy.
Základné pojmy tematického celku.
Globálne ekol. problémy. Príčiny,
dopady na ekosystémy, moţnosti
riešenia. Globálne ekologické
problémy (kyslé daţde, smog,
skleníkový efekt, stenčovanie
ozónovej vrstvy, hromadenie
odpadov).
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti .

Ţiak vie: Uviesť príklad dôsledkov
znečistenia vody, vzduchu a pôdy na
ţivot rastlín. Poznať dôsledky
znečistenia vody, vzduchu a pôdy pre
ţivot ţivočíchov. Rozlíšiť na ukáţke
jedinca populáciu rastlín a
ţivočíchov. Uviesť príklad početnosti
populácie. Chápať podmienky rastu
populácie. Poznať význam hustoty
pre preţitie populácie. Rozlíšiť na
príklade konkurenciu, predáciu,
parazitizmus, symbiózu. Rozlíšiť
rastlinné a ţivočíšne, prírodné a
umelé spoločenstvo, suchozemské,
sladkovodné a morské spoločenstvo.
Uviesť príklad druhovej rozmanitosti.
Poznať význam priestorovej
štruktúry spoločenstva. Uviesť
príklad dominancie v spoločenstve.
Rozlíšiť ţivé a neţivé zloţky
ekosystému. Poznať typy
suchozemských a vodných
ekosystémov. Uviesť príklad
producenta, konzumenta, rozkladača.
Poznať význam premeny látok a
energie v ekosystéme. Zostaviť
príklad potravového reťazca. Chápať
význam obnovy ekosystému.
Poznať štádiá vývoja ekosystému.

Pochopiť súvislosti medzi
lokálnymi a globálnymi
problémami a vlastnú
zodpovednosť vo vzťahu
k prostrediu
Fyzika, geografia,
slovenský jazyk, chémia
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
Ročník: 9.
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

Predmet: Biológia
Tematický
celok

Základná
stavba
organizmov

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

1.

Úvodná hodina
Bevezető óra

oboznámiť ţiakov s učivom

2.

Základné ţivotné procesy organizmov
Az élőlények alapvető életfolyamatai

3.

Výţiva a dýchanie baktérií a húb
A baktériumok és gombák
táplálkozása és légzése

4.

Výţiva a dýchanie rastlín
A növények táplálkozása és légzése

IX.

5.
Základná
stavba
organizmov

X.

6.
7.
8.

Základná
stavba
organizmov

Rozmnoţovanie baktérií a húb
A baktériumok és gombák
szaporodása
Rozmnoţovanie rastlín
A növények szaporodása
Dráţdivosť a pohyb rastlín
A növények ingerlékenysége és
mozgása
Ţivot rastlín
A növények élete

Vymenovať základné ţivotné prejavy
organizmov. Chápať význam jednotlivých
ţivotných procesov pre ţivot organizmov.
Porovnať ţivotné prejavy bunky, rastliny a
ţivočícha. Opísať spôsob prijímania ţivín
baktérií. Porovnať výţivu saprofytickej a
parazitickej huby. Opísať proces prijímania
ţivín rastlinami. Opísať na schéme
podstatu fotosyntézy. Opísať podstatu
procesu dýchania. Opísať význam
fotosyntézy a dýchania pre rastliny,
ţivočíchy a človeka. Porovnať látky, ktoré
prijíma a vylučuje pri dýchaní rastlina,
ţivočích a človek. Opísať podstatu a
význam procesu rozmnoţovania. Uviesť
príklad rozmnoţovania delením, pučaním a
výtrusmi.

Výkonový štandard

Poznať podstatu nepohlavného a
pohlavného rozmnoţovania rastlín.
Uviesť príklady. Pomenovať
rozmnoţovací orgán rastlín. Uviesť
uloţenie pohlavných buniek v kvete.
Uviesť uloţenie semien ihličnatého
stromu, listnatého stromu a kvitnúcej
byliny. Opísať dva spôsoby
vegetatívneho rozmnoţovania rastlín.
Charakterizovať proces klíčenia.
Vymenovať podmienky klíčenia
semien. Porovnať podmienky klíčenia s
podmienkami rastu rastliny. Zdôvodniť
odlišnosť potreby svetla klíčiaceho
semena a klíčiacej rastliny. Poznať
podľa schémy ročného cyklu ţivota
rastliny, či ide o rastlinu jednoročnú,
dvojročnú alebo trvácu.

Prierezové témy

Ochrana ţivota a
zdravia
osobnostný
a sociálny rozvoj
tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
environmentálna
výchova
Ochrana ţivota a
zdravia
environmentálna
výchova
osobnostný
a sociálny rozvoj

9.

Opakovanie a upevňovanie učiva
Ismétlés

Upevňovanie učiva.

environmentálna
výchova

10.

Praktické cvičenie č. 1
1. gyakorlat

Rast a rozmnoţovanie huby - plesne
hlavičkatej (str. 22)

Ochrana ţivota a
zdravia

XI.

XI.

Základná
stavba
organizmov

Základná
stavba
organizmov

XII.

11.

Výţiva ţivočíchov
Az állatok táplálkozása

12.

Dýchanie ţivočíchov
Az állatok légzése

13.

Vylučovanie ţivočíchov
Az állatok kiválasztása

14.

Obeh telových tekutín ţivočíchov
Az állatok vérkeringése

15.

Regulácia tela ţivočíchov
Az állatok szabályozórendszerei

16.

Zmyslové vnímanie ţivočíchov
Az állatok érzékszervei

17.

Opakovanie a upevňovanie učiva
Ismétlés

I.

II.

18.

Zmyslové vnímanie ţivočíchov
Az állatok érzékszervei

Uviesť orgán, v ktorom sa okysličuje
krv cicavcov. Opísať význam
vylučovania. Uviesť príklad
bezstavovca s vyvinutou vylučovacou
Uviesť význam procesu. Pomenovať
sústavou. Vymenovať sústavy, ktorými
procesy súvisiace s premenou látok, časť
stavovce vylučujú odpadové látky.
tráviacej rúry mäkkýšov, obrúčkavcov a
Porovnať spoločné a odlišné znaky
článkonoţcov, v ktorej prebieha trávenie a
vylučovania stavovcov.
vstrebávanie. Uviesť bezstavovca s
Charakterizovať význam obehu
mimotelovým trávením. Opísať spôsob
telových tekutín. Porovnať obeh látok
chytania koristi obojţivelníkmi. Uviesť
črivičky a nezmara. Uviesť príklad
význam jedovej ţľazy plazov. Zdôvodniť
bezstavovca, u ktorého pohyb tel.
význam ţľaznatého a svalnatého ţalúdka
tekutín zabezpečuje srdce. Vymenovať
semenoţravých vtákov. Porovnať
zloţky krvi bezstavovcov. Porovnať
prispôsobenie chrupu chrta, mačky a tura
obeh v otvorenej a zatvorenej obeh.
potrave. Zdôvodniť funkciu zloţeného
sústave. Charakterizovať funkciu srdca
ţalúdka preţúvavých cicavcov.
stavovcov. Porovnať na schéme
Charakterizovať proces dýchania. Uviesť
odlišnosť obeh. sústavy stavovcov.
príklad bezstavovca, ktorý dýcha celým
Vysvetliť súvislosť obehu krvi so stálou
povrchom tela, prijíma kyslík z vody.
telesnou teplotou. Charakterizovať
Pomenovať bezstavovce, ktoré dýchajú
regulovanie činnosti organizmu. Poznať
pľúcnymi vačkami, ţiabrami a
význam regulovania organizmu
vzdušnicami. Porovnať spoločné a odlišné
ţivočíchov. Porovnať rozptýlenú,
znaky dýchania stavovcov. Uviesť orgán,
pásovú a rebríčkovú nervovú sústavu
ktorý u obojţivelníkov dopĺňa dýchanie
stavovcov. Pomenovať reflexy dôleţité
pľúcami. Význam vzdušných vakov
pre ţivot stavovcov. Pomenovať
vtákov.
orgány, ktorými hmyz vníma teplotu,
dotyk, pohyb vzduchu, vône, svetlo,
zvuky. Porovnať vnímanie 2
bezstavovcov.
Upevňovanie učiva.
Uviesť na príklade stavovca vnímanie
Charakterizovať proces rozmnoţovania.
čuchových, hmatových, zrakových a
Odlíšiť pohlavné a nepohlavné
sluchových podnetov. Uviesť príklad
rozmnoţovanie. Vysvetliť princíp
cicavca s dobre vyvinutými zmyslovými
rozmnoţovania obojpohl. ţivočícha.
orgánmi potrebných na lov koristi. Uviesť
Porovnať priamy a nepriamy vývin
význam pohybu bezstavovcov pre ich
jedinca. Rozlíšiť podľa schémy úplnú a
ţivot.
neúplnú premenu hmyzu.

environmentálna
výchova

osobnostný
a sociálny rozvoj

Ochrana ţivota a
zdravia
tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

osobnostný
a sociálny rozvoj

Ochrana ţivota a
zdravia

environmentálna
výchova

osobnostný
a sociálny rozvoj

19.

Pohyb ţivočíchov
Az állatok mozgása

20.

Rozmnoţovanie a vývin ţivočíchov
Az állatok szaporodása és fejlődése

21.

Rozmnoţovanie a vývin ţivočíchov
Az állatok szaporodása és fejlődése

II.
Základná
stavba
organizmov

III.

22.

Bunka a jej štruktúry
A sejt és sejtszervecskék

23.

Ţivot bunky
A sejt élete

Základná
stavba
organizmov

24.
25.

Dedičnosť a
jej podstata

IV.
26.

Praktické cvičenie č. 2
2. gyakorlat
Opakovanie a upevňovanie učiva
Ismétlés

Dedičnosť a jej podstata
Az öröklődés és jelentősége

Opísať spôsob pohybu mäkkýša a
Charakterizovať proces rozmnoţovania.
obrúčkavca. Uviesť príklad hmyzu, ktorý
Odlíšiť vonkajšie a vnútorné
sa pohybuje skákaním, lietaním, plávaním. oplodnenie. Opísať na ukáţke stavbu
Uviesť význam pohybu stavovcov. Uviesť
vtáčieho vajca. Uviesť príklad
prispôsobenie tela rýb na plávanie. Opísať
pohlavnej dvojtvarosti stavovca,
prispôsobenie končatín obojţivelníkov na
inštinktívneho správania pri
skákanie a plávanie, končatín vtákov na
rozmnoţovaní (starostlivosti o
hrabanie, behanie, lietanie, plávanie,
mláďatá), kŕmivého a nekŕmivého
potápanie a brodenie. Uviesť príklad
vtáka. Opísať vývin a výţivu mláďat
cicavca, ktorý sa pohybuje v pôde,
cicavcov. Rozlíšiť ţivotné procesy
lietaním, plávaním, behom, šplhaním po
ţivočíchov podľa funkcií sústav
stromoch.
orgánov.

Ochrana ţivota a
zdravia

tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

Ochrana ţivota a
zdravia

Poznať význam bunky pre organizmy.
Poznať stavbu a funkciu jednotlivých častí
bunky. Zistiť na ukáţke spoločné a odlišné
znaky rastlinnej a ţivočíšnej bunky.
Zdôvodniť odlišnosť stavby rastlinnej a
ţivočíšnej bunky. Opísať na ukáţke proces
prijímania a vylučovania látok. Uviesť
význam dýchania pre ţivot bunky. Opísať
na schéme rozmnoţovanie bunky delením.

Opísať proces rastu a vývinu buniek.
Uviesť príklad škodlivého vplyvu na
ţivot bunky. Opísať proces získavania
energie rastliny a ţivočícha, proces
uvoľňovania energie rastlinou a
ţivočíchom. Porovnať na príklade
pohyb rastliny a ţivočícha. Porovnať
rast a vývin rastliny a ţivočícha.
Porovnať vonkajšiu a vnútornú stavbu
tiel rastlín a ţivočíchov.

Pozorovanie ţivotných procesov rastlinnej
bunky (str. 50)
Upevňovanie učiva.
Opísať prejavy dedičnosti organizmov.
Opísať, ako tvorí nukleová kyselina
Pomenovať časti bunky, v ktorej sú
svoje kópie pred delením jadra bunky.
uloţené dedičné informácie, bunky, ktorá Vysvetliť význam prevládajúceho génu
obsahuje chromozómy. Vysvetliť význam
pre vznik potomkov. Opísať podľa
nukleovej kyseliny pre organizmy. Uviesť, schémy kríţenia vznik určitého znaku
kde sa v organizme nachádza nukleová
nového jedinca. Uviesť príklad
kyselina. Zdôvodniť význam zníţenia
premenlivosti a jej význam.

tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana ţivota a
zdravia
environmentálna
výchova
Výchova
k manţelstvu
a rodičovstvu

27.

28.

Dedičnosť a premenlivosť
Öröklődés és változatosság

29.

Ţivotné prostredie
Az életkörnyezet

30.

Faktory ovplyvňujúce ţivotné
prostredie
Az életkörnyezetet befolyásoló
tényezők

31.

Starostlivosť o prírodné a ţivotné
prostredie
Gondoskodás az életkörnyezetről

V.
Ţivotné
prostredie
organizmov a
človeka

32.
Záverečné
opakovanie

Prenos genetických informácií
A genetikai információ átadása

VI.
33.

Opakovanie a upevňovanie učiva
Ismétlés
Záverečné opakovanie
Ismétlés

mnoţstva nukleovej kyseliny pri vzniku
pohlavných buniek.

Opísať podstatu šľachtenia. Uviesť
príklad odrody rastliny alebo plemena
ţivočícha. Uviesť príklad vplyvu
dedičnej choroby na ţivot človeka,
význam návštevy genetickej poradne.
Charakterizovať podstatu starostlivosti
Charakterizovať ţivotné prostredie (ŢP)
o ŢP. Rozlíšiť všeobecnú ochranu
človeka. Uviesť príklad prírodnej, umelej a
prírody a osobitnú ochranu prírody a
sociálnej zloţky prostredia, pracovného,
krajiny. Poznať preventívne opatrenia
obytného a rekreačného ŢP človeka a
starostlivosti o ŢP. Poznať a
podmienky ich kvality. Vysvetliť rozdiel
pomenovať na ukáţke aspoň 3 druhy
medzi vednými odbormi ekológia a
chránených rastlín. Uviesť príklad
environmentalistika. Vymenovať faktory
chráneného obojţivelníka a plaza,
ovplyvňujúce ŢP a podmienky ţivota.
chráneného vtáka a cicavca.
Uviesť príklad vplyvu znečistenej vody,
Charakterizovať príčiny ochrany
pôdy, ovzdušia na ţivot organizmov a
prírody. Opísať význam ochrany
človeka. Uviesť príčiny znečisťovania
prírody. Vymenovať aspoň 3 kategórie
vody, pôdy, ovzdušia. Uviesť príklad
chránených území. Uviesť príklad
nepriaznivého vplyvu exhalátov, tepelných
národného parku, chránenej krajinnej
elektrární, priemyselnej a chemickej
oblasti a prírodnej rezervácie. Uviesť
výroby, dopravy na ŢP. Navrhnúť
príklad vzácneho minerálu, ktorý sa
moţnosť vyuţívania alternatívneho zdroja
vyskytuje na Slovensku. Vymenovať 3
energie alebo ekologickej likvidácie
medzinárodné organizácie na ochranu
odpadu v okolí.
prírody, prírodných zdrojov a ŢP.
Odlíšiť na príklade nededičnú a dedičnú
premenlivosť. Uviesť príklad významu
premenlivosti pre ţivot organizmov.

Upevňovanie učiva.
Opakovanie celoročného učiva.

environmentálna
výchova
Výchova
k manţelstvu
a rodičovstvu
environmentálna
výchova

Ochrana ţivota a
zdravia
environmentálna
výchova
Výchova
k manţelstvu
a rodičovstvu

osobnostný
a sociálny rozvoj

Ochrana ţivota a
zdravia
environmentálna
výchova

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 ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a príroda
Chémia - Kémia
šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty
týždenne 1 hodiny

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy
Maďarský

ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických
javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti:
chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.
Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti
objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.
Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných
manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov
vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu
všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.
Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom.
Žiaci by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú
byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať
multimediálne učebné materiály.
Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu
a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie
dôležitých manuálnych zručností. Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú
život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).
V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci vedeli využiť na
hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.
Ďalšie ciele
Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické
odrecitovanie definícií. Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a že ich aktívne používa v správnom kontexte.
Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu
alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, predmetov alebo javov.
Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou jednoduchších javov
Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je
daný jav možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).
Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý
simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné
usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny).
Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení.
Vie určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie
určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického,
ekonomického alebo zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť škodlivé účinky používania NaCl k zimnému posypu ciest).

Učebné zdroje
Učebnice: Kémia – az alapiskolák 6. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. évfolyama számára
Kémia – az alapiskolák 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. évfolyama számára
Kémia – az alapiskolák 8. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 2. évfolyama számára
Kémia – az alapiskolák 9. osztálya és a nyolosztályos gimnázium 4. osztálya számára
Odborná literatúra, tabuľky, materiálno-technické a didaktické prostriedky.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Ročník: šiesty
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Predmet: Chémia
Tematický celok

Časová
dotácia

Téma
Bezpečnosť práce v
chemickom laboratóriu

Chémia okolo nás
Objavovanie chémie
v našom

5
Čo skúma chémia?

Vyskytujú sa všetky látky
v prírode?
Šetríme prírodné suroviny
Prezentácia žiackych
plagátov /prezentácii na
tému Recyklácia/
Skúmanie
vlastnosti látok

4

Skúmame vlastnosti látok
pozorovaním
Oboznamujeme sa s
chemickým laboratóriom

Praktické cvičenie
Meranie objemu kvapalín

Obsahový štandard
Laboratórne pomôcky,
laboratórna technika.

Výkonový štandard

- poznať zásady bezpečnej práce v chemickom
laboratóriu, základné piktogramy (napr. žieravina,
horľavina)
- poznať telefónne čísla prvej pomoci
- dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom
laboratóriu
- dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými
látkami v
praxi
- vedieť používať ochranné pomôcky (okuliare,
rukavice, ochranný štít)
Chémia – prírodovedná
- poznať, čo skúma chémia
disciplína. Význam
- vedieť vysvetliť význam chemickej vedy, výroby,
chémie, chemického
výrobkov
výskumu. Výrobky
- chápať spoločenský dosah chémie – vedy a výroby
chem.. priemyslu.
-poznať surovinové zdroje.
Suroviny ťažené na
- získať kladný vzťah k prírode a zachovaniu rovnováhy
- vymenovať významné chemické závody vo svojom
Slovensku a vo svete.
okolí a priradiť im výrobok
- poznať problematiku obmedzených zdrojov
surovín a dôležitosť ich hospodárneho využitia
(potreba separácie odpadov, recyklácie)
- zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok
- využívať pozorovanie pri bežných činnostiach
Skúmame vlastnosti
- rozvíjať schopnosť pozorovania chemických látok
látok pozorovaním
- poznať laboratórne pomôcky: skúmavka, kadička,
banka, kryštalizačná miska, filtračný lievik, filtračný
Oboznamujeme sa s
chemickým laboratóriom papier, držiak, kruh, svorka, stojan, chladič,
odparovacia miska, krycie sklíčko, chemická lyžička,
kahan, tyčinka, odmerný valec, pipeta
- osvojiť si pravidlá bezpečnosti práce a zásad prvej
Praktické cvičenie . Meranie pomoci
- spoznávať laboratórne pomôcky, postupy
objemu kvapalín

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Environmentálna.
výchova
Ochrana života a zdravia

Env. v., Dopravná v.,
Ochrana života a
zdravia

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Skúmame vlastnosti látok Skúmame vlastnosti látok
pokusmi
pokusmi
Horľavosť, skupenstvo,
vôňa, zápach, vzhľad,
rozpustnosť.

Skúmame látky

12

Z čoho sú látky zložené?
Skupenstvo
chemických
látok
Chemické látky. Zmesi.

Z čoho sú látky zložené?
Skupenstvo chemických
látok
Chemické látky. Zmesi

Oddeľovanie zložiek
zmesí

Oddeľovanie zložiek
zmesí

Oddeľovanie zložiek zmesí
–praktické aktivity
Praktické cvičenie Filtrácia

Oddeľovanie zložiek
zmesí – praktické
aktivity
Praktické cvičenie
Filtrácia
Praktické cvičenie

Praktické cvičenie

Kryštalizácia
Kryštalizácia

Čo je roztok? Rozpustnosť
látok

Čo je roztok?
Rozpustnosť látok

Výkonový štandard
- uviesť príklady látok rozpustných vo vode,
látok nerozpustných vo vode
- získavať a rozvíjať experimentálne zručností
- spoznávať laboratórne pomôcky, postupy

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

osobnostný a sociálny rozvoj
environmentálna výchova
ochrana života a zdravia
tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
osobnostný a sociálny rozvoj
environmentálna výchova
- rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi, rovnorodé ochrana života a zdravia
zmesi (roztoky tuhé, kvapalné a plynné)
tvorba projektu a
- rozlíšiť chemicky čisté látky a zmesi na základe ich
prezentačné zručnosti
charakteristických vlastností
- poznať skupenstvá roztokov
- uviesť príklady základných metód oddeľovania zložiek
zmesí (usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia,
kryštalizácia), využitia metód oddeľovania zložiek zmesí
v praktickom živote
- vedieť navrhnúť spôsob oddeľovania zložiek zmesí
na základe ich rôznych vlastností
- poznať pomôcky používané pri filtrácii
- vykonať filtráciu podľa návodu
- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a
interpretovať ich
- vedieť zaznamenať výsledok pokusu
- uskutočniť filtráciu a vypracovať záznam
- poznať pomôcky používané pri kryštalizácii
- vykonať kryštalizáciu podľa návodu
- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a
interpretovať ich
- vedieť zaznamenať výsledok pokusu
- uskutočniť kryštalizáciu a vypracovať záznam
- uviesť príklady vodných roztokov používaných
v domácnosti
- pochopiť vzťah medzi nasýteným a nenasýteným roztokom,
rozpustenou látkou a rozpúšťadlom

Tematický celok

Časová
dotácia

Látky, nevyhnutné pre
náš život: voda
a vzduch

12

Téma
Voda - význam a
rozdelenie
Dôsledky znečistenia vôd
Samostatný žiacky
projekt
Znečisťovanie a ochrana
vody v našom okolí
Vzduch- hlavné zložky
vzduchu
Problémy ovzdušia –
kyslé dažde, ozónová
diera, skleníkový efekt
Samostatný žiacky
projekt
Znečisťovanie a ochrana
ovzdušia
Prehlbovanie učiva
Systematizácia učiva 6.
ročníka

Obsahový štandard

Výkonový štandard

- poznať význam vody pre život človeka, zvieratá a rastliny
- poznať rozdelenie vôd podľa výskytu (zrážková, povrchová,
podzemná, minerálna) a použitia (pitná, úžitková, odpadová,
destilovaná),
- vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd,
- poznať možnosti úpravy a čistenia vôd,
Znečisťovanie a ochrana vody v
- poznať dôsledky znečistenia vôd
našom okolí
- spoznať vodu ako chemickú zlúčeninu a jej najdôležitejšie
Vzduch- hlavné zložky vzduchu
Problémy ovzdušia – kyslé dažde, vlastnosti
- chápať význam vody
ozónová diera, skleníkový efekt
- vedieť klasifikovať vodu podľa
výskytu a podľa použitia
- vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny (napr.
Samostatný žiacky projekt
oxid uhličitý), hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (spaľovanie
Znečisťovanie a ochrana ovzdušia odpadov – potreba separovaného zberu),
poznať význam kyslíka pre živé organizmy,
poznať príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového efektu a
ich následky pre našu planétu, význam ozónovej vrstvy
- spoznať vzduch ako zmes chemických látok
- vymenovať hlavné zložky
vzduchu
- chápať význam vzduchu a dôležitosť ochrany ovzdušia
Voda - význam a rozdelenie
Dôsledky znečistenia vôd
Samostatný žiacky projekt

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
osobnostný a sociálny rozvoj
environmentálna výchova
ochrana života a zdravia
tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

osobnostný a sociálny rozvoj
environmentálna výchova
ochrana života a zdravia
tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

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

Ročník: siedmy
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Časová
dotácia

Opakovanie učiva
6.ročníka

Téma
Chémia ako veda,
chemická výroba
Chemické laboratórium
Vlastnosti látok. Zmes,
chemicky čistá látka,
roztok
Metódy oddeľovania
zložiek zmesi
Voda, vzduch

5

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Chémia ako veda
Chemická výroba, výrobok, prírodná surovina
Chemické laboratórium
Vlastnosti látok (skupenstvo, vôňa, horľavosť,
zápach, vzhľad a rozpustnosť látok)
Zmes, chemicky čistá látka, roztok (rôznorodá
a rovnorodá zmes vodný roztok)
Metódy oddeľovania zložiek zmesi
(usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia,
kryštalizácia)
Voda, vzduch (zrážková, povrchová,
podzemná, minerálna voda, pitná, úžitková,
odpadová, destilovaná voda, čistenie vôd,
hlavné
zložky vzduchu, skleníkové plyny,
ozónová diera, skleníkový efekt, ozónová vrstva,
zdroje znečistenia ovzdušia)

vymenovať niektoré chemické závody
a priradiť im výrobok
poznať problematiku obmedzených zdrojov
surovín
poznať a dodržiavať zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu
poznať základné chemické pomôcky používané
v chemickom laboratóriu
zistiť pozorovaním a pokusom vlastnosti
konkrétnych látok
poznať chemicky čisté látky, zmesi a roztoky,
uviesť príklady
vymenovať základné metódy oddeľovania
zložiek zmesi a uviesť príklad ich použitia
rozdeliť vodu podľa použitia, výskytu a obsahu
minerálnych látok
chápať význam vody pre život
poznať možnosti úpravy a čistenia
vôd vymenovať hlavné zložky
vzduchu poznať význam kyslíka pre
život
vymenovať zdroje znečisťovania vzduchu
poznať príčiny vzniku skleníkového
efektu a ozónovej diery a ich následky pre
život

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy







OSR
ENV
OŽZ
MED
MUV

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma
Fyzikálne a chemické
deje
Chemické reakcie
Chemické zlučovanie a
Horenie

Spoznávanie
chemických reakcií
v našom okolí

16

Obsahový štandard
Fyzikálne deje
Chemické deje
Skúmanie fyzikálnych a chemických dejov
Otázky a úlohy – opakovanie
Čo sú chemické reakcie
Zákon zachovania hmotnosti
pri chemických reakciách
Otázky a úlohy – opakovanie
Chemické zlučovanie
Chemický rozklad
Otázky a úlohy - opakovanie
Čo je horenie
Skúmanie horenia
Požiar a jeho hasenie
Čo treba urobiť v prípade požiaru
Hasiace látky
Laboratórna práca č.1 - Hasenie
plameňa oxidom uhličitým
Otázky a úlohy - opakovanie

Výkonový štandard
Vedieť rozlíšiť fyzikálny a chemický dej,
vymenovať príklady fyzikálnych a
chemických dejov.
Chápať chemickú reakciu ako chemický dej,
uviesť príklady chemických reakcií z bežného
života. Vedieť rozlíšiť reaktanty a produkty
chemickej reakcie.
Slovne zapísať schému chemickej reakcie,
vedieť ju správne prečítať. Poznať zákon
zachovania hmotnosti pri chemických
reakciách.
Rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického
lučovania a rozkladu, uviesť ich príklady z
bežného života.
Vedieť zapísať slovne schému chemického
lučovania a rozkladu, porozumieť vzťahu
medzi reaktantami a produktami. Poznať
horenie ako chemický dej, poznať príčiny a
dôsledky horenia.
Vedieť vymenovať príklady horľavých
a nehorľavých látok, poznať označenie
horľavín.
Vedieť sa správať v prípade požiaru, poznať
telefónne číslo 112 a 150
Vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok,
vymenovať niektoré hasiace prístroje.
Opísať spôsoby správneho hasenia
konkrétnych látok.
Poznať pomôcky používané pri laboratórnej
práci a vykonať ju podľa návodu.
Vedieť zaznamenať výsledky pokusu.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy







OSR
ENV
OŽZ
MEV
PPZ

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma
Energetické zmeny pri
chemických
reakciách
Rýchlosť chemických
reakcií
Faktory ovplyvňujúce
rýchlosť
chemických reakcií

Zmeny pri chemických
reakciách

12

Obsahový štandard
Chemické reakcie, pri ktorých sa
uvoľňuje teplo
Chemické reakcie, pri ktorých sa
spotrebúva teplo
Otázky a úlohy - opakovanie
Pomalé a rýchle reakcie
Pomalé a rýchle reakcie v bežnom
živote
Dôležitosť ovplyvňovania rýchlosti
chemických reakcií v bežnom
živote Otázky a úlohy – opakovanie
Ako prebiehajú chemické reakcie
Rýchlosť chemických reakcií
Rýchlosť chemických rekcií
Laboratórna práca č.2
Otázky a úlohy - opakovanie
Exkurzia

Výkonový štandard
Poznať reakcie, pri ktorých sa energia
uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje
s dôrazom na bežný život
Rozlišovať pomalé a rýchle reakcie príklady v bežnom živote a v prírode.
Vedieť vymenovať faktory ovplyvňujúce
rýchlosť chemických reakcií.
Uviesť príklady reakcií v bežnom
živote, ktorých rýchlosť regulujeme a
vedieť Prezentovať získané vedomosti
s využívaním odbornej terminológie predmetu
chémia.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy







OSR
ENV
OŽZ
MEV
PPZ

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

Predmet: Chémia
Tematický celok

Časová
dotácia

Opakovanie učiva

3

Zloţenie látok

7

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Úvod do chémie.
Chemicky čistá látka.
Zmes rôznorodá
a rovnorodá.
Chemická reakcia,
reaktant, produkt.
Schéma chemickej
reakcie.

Úvod do chémie.
Chemicky čistá látka.
Zmes rôznorodá a rovnorodá.
Chemická reakcia, reaktant,
produkt. Schéma chemickej
reakcie.
Zákon zachovania hmotnosti. pri
chemických reakciách.
Chemické zlučovanie, chemický
rozklad

- rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi (rôznorodé a rovnorodé
zmesi),
- chápať chemickú reakciu ako chemický dej,
- uviesť príklady chemických reakcií z beţného ţivota,
- rozlíšiť reaktanty a produkty,
- slovne zapísať schému chemickej reakcie,

Atóm a jeho zloţenie (
jadro, obal, častice).
Atóm a jeho štruktúra.
Chemické prvky, ich
názvy a značky.
Molekula.
Chemické zlúčeniny.
Ióny.
Chemické vzorce.
Oxidačné číslo.
Vznik chemickej väzby.
Typy
chemickej väzby.

Atóm a jeho zloţenie ( jadro, obal,
častice). Atóm a jeho štruktúra.
Chemické prvky, ich názvy
a značky.
Molekula.
Chemické zlúčeniny.
Ióny.
Chemické vzorce.
Oxidačné číslo.
Vznik chemickej väzby. Typy
chemickej väzby.
Opakovanie.

- opísať stavbu atómu,
- poznať označenie elektrického náboja protónov, elektrónov,
neutrónov,
- napísať protónové čísla atómov,
- poznať slovenské názvy a značky prvkov: Ag, Al, Au, C, Ca,
Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na, O, P, Pb, S, Se, Si,
Zn,
- vysvetliť vznik molekuly,
- rozlíšiť dvojatómové a viacatómové molekuly,
- rozlíšiť molekuly prvkov a zlúčenín,
- poznať rozdiel medzi prvkom a zlúčeninou,
- poznať rozdiel medzi atómom a molekulou,
- vysvetliť pouţitie značiek a vzorcov pri zápise prvkov
a zlúčenín,
- vysvetliť vznik katiónu a aniónu,
- vedieť napísať schému vzniku iónov,
- poznať zápis náboja iónu,
- poznať zápis oxidačného čísla atómu prvku,
- chápať chemickú väzbu ako súdrţné pôsobenie medzi atómami,
- poznať funkciu elektrónov
pri vzniku chemickej väzby,
- vysvetliť na príkladoch látok NaCl a H2 vznik iónovej
a kovalentnej väzby,

reakciách,
- rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického zlučovania
a chemického rozkladu,
- poznať príklady chemického zlučovania a chemického rozkladu
v beţnom ţivote,

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

OSR - deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
OŢZ - dodrţiavať zásady
bezpečnosti pri práci

MDV – práca s internetom a
odbornou literatúrou
OSR - vyjadrovať svoje
názory, postoje a skúsenosti

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma
Periodická sústava
prvkov.
Kovy, nekovy, polokovy.
Význam niektorých
kovov pre ľudský
organizmus.
Praktické cvičenie č. 1.
Vodík.
Kyslík. Železo.
Alkalické kovy.

Významné chemické
prvky

7

Obsahový štandard
Periodická sústava prvkov.
Kovy, nekovy, polokovy.
Význam niektorých kovov pre
ľudský organizmus.
Praktické cvičenie č. 1.
Vodík.
Kyslík. Železo.
Alkalické kovy.
Opakovanie.

Výkonový štandard
- utriediť pojmy a zručnosti,
- poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a
meno autora (D. I. Mendelejev),
- určiť počet periód (radov) a skupín (stĺpcov) v
periodickej tabuľke prvkov,
- vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho
prvku na základe hodnoty protónového čísla,
- poznať vlastnosti kovov, polokovov a nekovov dôležitých
v bežnom živote,
- uviesť význam katiónov železa, horčíka a vápnika pre
ľudský organizmus a ich potravinové zdroje,
- vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba,
reaktivita, atď.) a použitie vodíka,
- poznať vodík ako biogénny prvok,
- vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba,
reaktivita, atď.) a použitie kyslíka,
- poznať kyslík ako biogénny prvok,
- poznať význam železa v priemysle,
- poznať železo ako biogénny prvok,
- poznať vlastnosti alkalických kovov,
- poznať sodík a draslík ako biogénne prvky a ich
potravinové zdroje,
- utriediť pojmy a zručnosti,

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

MDV – práca s internetom a
odbornou literatúrou
OSR - vyjadrovať svoje
názory, postoje a skúsenosti

Tematický celok

Časová
dotácia

Chemické zlúčeniny

11

Téma

Obsahový štandard

Voda.
Oxidy. Vznik kyslých
dažďov z niektorých
oxidov.
Názvoslovie oxidov.
Kyseliny.
Zloženie
a vlastnosti
kyselín.
Zloženie
a vlastnosti
hydroxidov.
Významné kyseliny a
významné hydroxidy.
Indikátory. Skúmanie
kyslosti a zásaditosti.
Meranie pH.
Praktické cvičenie č. 2.
Soli, významné soli.
Vlastnosti solí.

Voda.
Oxidy. Vznik kyslých dažďov
z niektorých oxidov.
Názvoslovie oxidov.
Kyseliny. Zloženie
a vlastnosti
kyselín.
Zloženie a vlastnosti hydroxidov.
Významné kyseliny a významné
hydroxidy.
Indikátory. Skúmanie kyslosti
a zásaditosti. Meranie pH.
Praktické cvičenie č. 2.
Opakovanie.
Soli, významné soli.
Vlastnosti solí.
Opakovanie.

Výkonový štandard
- poznať rozdiely medzi tvrdou a mäkkou vodou,
- poznať význam vody,
- významné oxidy a ich vlastnosti
- poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú kyslé
dažde,
- poznať príčiny vzniku uvedených oxidov,
- poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie
a možnosti obmedzenia ich vzniku,
- určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch,
- vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov
oxidov,
- vedieť názvy a vzorce CO, CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO,
- poznať zloženie kyselín,
- poznať rozdelenie kyselín,
- pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl s vodou,
- poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej
v ľudskom organizme,
- poznať pravidlá bezpečnej práce so žeravinami,
- poznať zloženie hydroxidov,
- vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov
hydroxidov,
- vedieť názvy a vzorce NaOH, KOH, Ca(OH)2
- poznať použitie kyseliny chlorovodíkovej, dusičnej
a sírovej,
- vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý, zásaditý
alebo neutrálny,
- vedieť, na čo slúži stupnica pH,
- vedieť pracovať s roztokmi indikátorov
a indikátorovými papierikmi,
- určiť pomocou univerzálneho indikátorového papierika
pH rôznych roztokov,
- utriediť pojmy a zručnosti,
- poznať zlozenie solí,
- poznať významné soli,
- poznať vlastnosti solí,

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

OŢZ - dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci,
používať ochranné
pomôcky,
poznať prvú pomoc pri
poleptaní žeravinami
ENV - problematika
znečisťovania ovzdušia,
kyseliny a hydroxidy
používané v domácnosti,
vplyv niektorých
chemických látok na životné
prostredie
MUV – ovzdušie prekračuje
hranice
MEV – práca s internetom a
odbornou literatúrou
OSR – deliť si úlohy, niesť
zodpovednosť, práca
v skupinách

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma
Chemické reakcie
a chemické rovnice.
Neutralizácia.
Redoxné reakcie.
Redukcia a oxidácia.

Chemické reakcie

5

Obsahový štandard
Chemické reakcie a chemické
rovnice.
Neutralizácia.
Redoxné reakcie.
Opakovanie.
Redukcia a oxidácia.
Záverečné opakovanie a klasifikácia.

Výkonový štandard
- chápať chemickú reakciu ako dej, pri ktorom sa látky
menia,
- poznať zápis chemickej reakcie – chemickú rovnicu, ako
dôsledok platnosti zákona zachovania hmotnosti,
- vedieť zapísať jednoduché reakcie chemickými
rovnicami,
- opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny
chlorovodíkovej s hydroxidom sodným a zapísať ju
chemickou rovnicou,
- chápať podstatu neutralizácie,
- pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné atómu zvyšuje,
- pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu
znižuje,
- poznať príklady redoxných reakcií z bežného života,
- vysvetliť na príklade oxidáciu a redukciu látky,
- zapísať čiastkové reakcie oxidácie a redukcie,
- chápať význam pojmov redukovadlo a oxidovadlo,
- vymenovať po dva príklady látok, ktoré pôsobia ako
oxidovadlá alebo redukovadlá,

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
OŢZ - dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci,
používať ochranné pomôcky
MDV – práca s internetom a
odbornou literatúrou
ENV – vplyv niektorých
chemických reakcií na
prírodu
OSR – deliť si úlohy, niesť
zodpovednosť, práca
v skupinách, vyjadrovať
svoje názory, postoje
a skúsenosti, prijímať
ocenenie, radu, kritiku
PPZ – tvorba projektu
a prezentačné schopnosti

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 ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

ŠkVP
Čítanie s porozumením – Értő olvasás
piaty
týždenne 1 hodina

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Maďarský

ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Čítanie s porozumením sa zameriava na
- čítanie podľa potreby,
- pochopenie významu a formálnej stránky textu, zmysel umeleckého a odborného textu vzhľadom
- využitie explicitných a implicitných informácií,
- reprodukovanie textu na základe chronologickej a logickej postupnosti,
- všeobecné usporiadanie textu – odseky, nadpisy atď.,
-vyhľadanie prvkov nadväznosti medzi slovami a skupinami slov, ktoré slúžia na plynulý prechod medzi vetami, odsekmi, časťami výpovedí,
-určenie časovej a logickej postupnosti pri rozvíjaní témy,
-porozumenie významu slov v umeleckých a vecných textoch,
-overenie si významu slova, štruktúre slova a jeho častiam, napr. slabikám a hláskam,
-rozoznanie sémantickému vzťahu medzi slovami, skupinami slov,jednovýznamové –viacvýznamové slová.

Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele vyučovacieho predmetu:


porozumenie explicitne vyjadreným informáciám a ich vyhľadávanie;
( lokalizovať špecifickú informáciu alebo myšlienku v texte, ktorá je dôležitá pre porozumenie významu textu; informácia je v texte explicitne
uvedená);



vyvodenie priamych záverov;
(ísť za hranicu toho, čo je v texte explicitne uvedené a usudzovať na nejaký význam alebo súvislosť medzi myšlienkami textu);



interpretácia a integrácia myšlienok a informácií;
(prechádzať nad úroveň fráz alebo viet textu, nájsť súvislosti medzi myšlienkami textu, zhrnúť informácie alebo zvážiť širšie dôsledky
obsahu textu)



skúmanie a kritické hodnotenie obsahu, jazyka a prvkov textu;
(kriticky hodnotiť prečítaný text - jeho obsah, jazyk, textové zložky. Obsah textu môže byť hodnotený z hľadiska jeho celkovej hodnoty,
hodnovernosti, alebo jeho významu pre čitateľa. Jazykové charakteristiky a štruktúra textu môžu byť hodnotené z hľadiska ich efektívnosti,
úplnosti a pod. Pri hodnotení textu môže čitateľ vychádzať zo svojho chápania sveta a predošlých čitateľských skúseností)

Učebné zdroje
-Nagyné Horváth Magdolna: Olvasás, szövegértés
-Balogh József: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok
-Gergényiné Németh Erika, Dr.Szamosiné Nagy Sára: Szövegértelmezési gyakorlatok felsősöknek
-internet

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Čítanie s porozumením
Tematický celok

Časová
dotácia

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

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Úvod

1

Úvodná hodina

Témy jednotlivých hodín

Oboznámiť ţiakov obsahom predmetu

Meranie úrovne
vedomostí

3

Čítanie

Technika čítania

Ţiak vie samostatne a bez prípravy správne,
plynule a nahlas čítať akékoľvek texty,
ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho
jazykovej úrovni a skúsenostiam a dokáţe
prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol
čo najefektívnejšie spracovať informácie.

Porozumenie podľa
sluchu

Porozumieť text podťa sluchu

Ţiak dokáţe pochopiť a analyzovať,krátke texty
podľa sluchu-vie si zapamätať základné
informácie z textu.

Čítanie a porozumenie

Čítať a porozumieť text

Ţiak sa vie pohotovo zorientovať v deji textu
primeraných jeho skúsenostiam.
Ţiak vie veku primerane vyhľadať explicitne
i implicitne vyjadrené informácie v texte a na
základe nich analyzovať text:
-vie vyhľadať kľúčové slová v texte;
-vie sa orientovať v postavách.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Multikulturálna výchova

Rozprávky

2

Rozprávky národov
Ľudová rozprávka

Čítať a porozumieť štruktúru rozprávok

Literárna výchova

Mapy, obrázky

3

Obrázky
Obrázky s textom
Mapy

Prečítať a porozumieť obrázkami alebo mapami Ţiak dokáţe spoločne analyzovať prečítaný text Výtvarná výchova,
a obrázky, mapy.
Kartografia
označenými informáciami
Ţiak vie vyhľadať explicitne vyjadrené
informácie v texte:
-vie úplne a správne vyhľadať v texte rôzne
údaje
(miesto, čas, názov);
-vie presne a správne vyhľadať v texte fakty
vzťahujúce sa na tému textu;
-vie správne spojiť čiastkové údaje, fakty, do
komplexnej informácie.

Tematický celok

Časová
dotácia

Tém
a

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Práca s literárnym
textom

10

Petőfi Sándor: János
vitéz

Spracovať dielo Petőfiho János vitéz

Ţiak dokáţe samostatne na základe
Maďarský jazyk, Literárna
explicitných, ale aj implicitných informácií:
výchova
– charakterizovať správanie postáv,
– hodnotiť ich konanie,
– určiť ich vzájomný vzťah;
Ţiak vie opísať prostredie, v ktorom sa príbeh
odohráva.
Ţiak vie vyjadriť autorský zámer − pointu
(explicitne alebo implicitne vyjadrenú).
Ţiak vie vybrať zaujímavú myšlienku z textu a
rozobrať ju.
Ţiak dokáţe na obhajobu svojho stanoviska
pouţiť ako argumenty niektoré poznatky
získané analýzou textu.

Písomný rozbor
odborného textu

8

Odborné texty a
netradičné testy s
obrázkami z biológie,
enviromentalistiky-

Spracovať písomné odborné texty z rôznych
aspektov

Ústny rozbor
odborného textu

4

Odborný text z
fyziky

Spracovať ústne odborné texty z rôznych
aspektov

Ţiak dokáţe na základe kontextu alebo pri
jazykovej a štylistickej analýze textu odhadnúť
význam slov a overiť si ich v jazykovedných
slovníkoch.
Ţiak vie vytvoriť z textu na základe
čiastkových informácií z textu hypotézu o jeho
závere a svoju hypotézu overiť v diskusii.
Ţiak vie vecne argumentovať – zdôvodniť
úsudok s odkazom na text.
Ţiak vie vyvodiť záver na základe zistených
súvislostí medzi informáciami tak, aby:
-bol správny a výstiţný,
-mal logickú súvislosť s porovnávanými
informáciami.
Ţiak vie usporiadať informácie podľa:
-ich dôleţitosti v texte,
-ich nadväznosti v texte.
Ţiak vie:
-prerozprávať prečítaný text so zachovaním
časovej a príčinnej postupnosti a s prípadnými
individuálnymi obmenami; -dokončiť začatý
príbeh.

Odborný text z geografie

Odborný text z telesnej
výchovy
Odborný text z chémie
Záver

2

Zhrnutie

Hodnotenie

Zhrnúť poznatkov do jedného textu na
komplexné spracovanie

.

Biológia, Enviromentálna
výchova

Fyzika

Geografia
Telesná výchova
Chémia

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Názov ŠVP – A NAT megnevezése:
Názov ŠkVP – Az IAT megnevezése:
Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve:

ISCED 2 - niţšie sekundárne vzdelanie
ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy - A Nagymagyari MTA IAT
Maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby v týždni v hodinách Heti óraszám az egyes évfolyamokban:

Človek a spoločnosť– Az ember és a társadalom
Dejepis – Történelem
5., 6., 7., 8, 9
týţdenne: 5.roč./évf.- 1, 6.roč./évf.- 1 , 7.roč./évf. – 1,5,

8.roč./évf. - 1,

9. roč./évf. - 2

Ciele vyučovacieho predmetu
Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však
samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie ţiakov. V jeho
priebehu si ţiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom
ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tieţ prostredníctvom pohľadov na dôleţité formy ţivota spoločnosti
v jednotlivých historických obdobiach.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle
odovzdávania historickej skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je
predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj
slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môţeme nájsť z väčšej časti
korene súčasných spoločenských javov i problémov.
Takto vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným
národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak
k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôleţitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu študijných predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí,
schopností vyuţívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom, aby nepristupovali k histórii len ako

k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa
cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa povaţuje za
integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.
Závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je
odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevaţne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať
prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti
a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spoluţiakmi v kooperatívnom učení.
Učebné zdroje
Miháliková, Margita – Tonková, Mária: Történelem az alapiskola 5. osztálya számára. SPN 2009
Krasnovský, Branislav – Miháliková, Margita – Tonková, Mária: Történelem az alapiskola 6. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 1. osztálya számára. SPN 2011
Lukačka, Ján - – Tonková, Mária – Kačírek, Ľuboš - Hanová, Soňa: Történelem az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. osztálya számára. SPN
2011
Bednárová, Marcela – Krasnovský, Branislav – Ulrichová, Barbora: Történelem az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára. Vydavateľstvo
Matice slovenskej 2011
Kováč, Dušan – Kratochvíl, Viliam – Kamenec, Ivan – Tkadlečková, Herta: Történelem az alapiskolák 9. és a nyolcéves gimnáziumok 4. osztálya számára. Orbis
Pictus Istropolitana 2013
Kovács László – Simon Attila: A magyar nép története. A honfoglalástól a szatmári békéig. Lilium Aurum 2000
Kovács László – Simon Attila: A magyar nép története. 1711-től 1918-ig. Lilium Aurum 1998
Kovács László – Simon Attila: A magyar nép története. A 20. század. Lilium Aurum 2000
mapy, atlasy, internet, učiteľom prezentované učivo, historické encyklopédie, obrazový materiál

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Ročník: piaty - Ötödik évfolyam
1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích hodín - Heti 1, évi 35 óra

Predmet: Dejepis
Tantárgy: Történelem
Tematický celok
Tematikus egység

Časová
dotácia

Od blízkeho k
vzdialenému
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Téma

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények

Výkonový štandard
Tudásszint

Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Geografia
Občianska náuka
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova

Priestor a čas

- dom, byt, sídlisko
- dedina, mesto, vyšší územný celok
- Slovensko, Európska únia
- prírodný a historický čas
- kategórie historického času - meniny,
narodeniny, dátum, letopočet, sviatky

Ţiaci vedia – vymenovať
zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali
počas ich ţivota, rozpoznať pojmy štát,
národ, sídlo, obec, Európska
únia – jej znaky
Ţiaci vedia rozpoznať čo sa zmenilo a čo
nie v mieste ich bydliska
Ţiaci sú schopní – identifikovať rozdiel
medzi prírodným
a historickým časom, zostaviť tabuľku
dátumov štátnych, cirkevných sviatkov
a pamätných dní

Pamiatky v priestore a
čase

- fotografia – obrazová spomienka
- rodinné album
- rodostrom
- tvorba časovej priamky
- historické pramene – písomné, obrazové

Ţiaci vedia – zaradiť letopočty do
príslušného storočia, rozlíšiť dátum a
letopočet, zakresliť na časovú priamku
významné údaje zo ţivota svojej rodiny,
rozpoznať pojmy pred nl a po nl, Ţiaci sú
schopní – pochopiť pojem generácia,
poloţiť adekvátne otázky súvisiace s
fotografiami

Geografia
Environmentálna
výchova
Výtvarná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Minulosť našej školy

- historické pramene: hmotné
- múzeum, kniţnica, archív,
- kronika

Ţiaci vedia – zaznamenať rozprávanie o
minulosti svojej rodiny, rodiska, poznať
historickú udalosť, osobnosť, ktorú
pripomína pomník, pamätník, Ţiaci sa
naučia pátrať po starých školských
zošitoch a učebniciach

Výtvarná výchova
Literatúra
Regionálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok
Tematikus egység

Časová
dotácia

Človek
v premenách
priestoru a času

12

Téma
Priestor na mape
Človek v pohybe
Ako si človek
zmenšoval svet

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
- dejepisná mapa
- sťahovanie národov
- stretávanie kultúr
- kolonizácia,
vysťahovalectvo
- roľník
- remeselník, obchodník

Spôsoby obţivy
človeka
Práca detí v minulosti
i prítomnosti
Človek vládca prírody? - prírodná energia, umelá energia

Človek
a komunikácia

7

Pamäť ľudstva
Duchovný
ţivot človeka
Keď zlyhá komunikácia

- jazyk, písmo
- rukopis, kniha noviny, rozhlas,
televízia, internet, e-mail
- náboţenstvo,
- legendy, mýty, povesti (región)
- vojna, mier, víťazi – porazení

Výkonový štandard
Tudásszint

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Ţiaci sa naučia – orientovať na dejepisnej
mape, rozpoznať rozdiel medzi mapou a
glóbusom, uviesť príčiny sťahovania ľudí
v minulosti i prítomnosti
zostaviť tabuľku najdôleţitejších
dopravných prostriedkov, porovnať
spôsoby dopravy v minulosti i prítomnosti.
rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov
na ţivotné prostredie svojho regiónu
charakterizovať ţivot roľníkov v
minulosti. vysvetliť oddelenie
remeselníkov od roľníkov.
nájsť rozdiely medzi výmenným a
peňaţným obchodom
uviesť najčastejšie druhy detskej práce
zaujať stanovisko k problému detskej práce
vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a
umelou energiou.
uviesť príklady vyuţívania prírody v
prospech človeka.
zdôvodniť príčiny neustáleho hľadania
nových zdrojov energie.
vymenovať vynálezy, ktoré pomohli
človeku vyuţiť energiu vo svoj prospech.
uviesť príklad zneuţívania prírody
človekom

Geografia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Občianska výchova

Ţiaci vedia: zhodnotiť význam vynálezu
písma, vymenovať najstaršie druhy písma,
rozpoznať príbeh z minulosti svojho
regiónu z povesti, uviesť prostriedky
dorozumievania medzi ľuďmi v minulosti,

Literatúra
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova

Tematický celok
Tematikus egység

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények

Výkonový štandard
Tudásszint
uviesť druhy a prostriedky moderných
masovokomunikačných prostriedkov,
identifikovať rozdiel medzi rukopisom a
tlačenou knihou
poznať vplyv reklamy a nebezpečenstvá
internetu, poznať najrozšírenejšie
náboţenstvá
Ţiaci sú schopní :
uviesť dôsledky vojen pre človeka a
prostredie, v ktorom ţije, zdôvodniť stálu
prítomnosť vojen v minulosti i prítomnosti

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Ročník: šiesty - Hatodik évfolyam
1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích hodín - Heti 1, évi 35 óra

Predmet: Dejepis
Tantárgy: Történelem
Tematický celok
Tematikus egység

Časová
dotácia

Obrazy pravekého
sveta

Téma

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények

Od lovca k roľníkovi
a remeselníkovi

- zberač
- lovec
- roľník
- lovec doby medenej
- odev,
- nástroje,
- zbrane,

Riečne civilizácie
a ich dedičstvo

- prírodná múmia
- odev,
- nástroje,
- zbrane,

12

Obrazy starovekého
sveta

Výkonový štandard
Tudásszint

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Ochrana ţivota a zdravia
Ţiaci:
- rozpoznajú rozdiely v spôsobe obţivy a Zemepis
Osobnostný a sociálny
ţivota pravekých zberačov, lovcov a
roľníkov,
rozvoj
- analyzujú pracovné nástroje pravekých Environmentálna výchova
ľudí,
- zhodnotia význam najdlhšie pouţívaného
pracovného materiálu - kameňa,
- porovnajú kamenné pracovné nástroje s
medenými a bronzovými nástrojmi,
- porovnajú výhody a nevýhody týchto
nástrojov, resp. zbraní,
- identifikujú nástroje a zbrane človeka
medenej doby,
- zovšeobecnia spôsob obţivy a ţivota ľudí
v medenej dobe na základe príbehu Ötziho,
- zostavia správu zo skúmania spôsobu
obţivy a ţivota pravekých ľudí,
- odhalia postupne stav a premeny
ţivotného prostredia v dôsledku ľudskej
činnosti,
- odhalia vzťah medzi prírodnými
Environmentálna výchova
podmienkami údolí veľkých riek a
Osobnostný a sociálny
vznikom prvých štátov,
rozvoj
- identifikujú znaky zavlaţovacieho
Multikultúrna výchova
poľnohospodárstva,
- analyzujú vnútorné členenie spoločnosti Zemepis
v mestskom štáte,
- zhodnotia premeny a význam písma pre
spoločnosť najstarších štátov,
- zostavia obrazový materiál o kultúrnych
pamiatkach najstarších štátov
- identifikujú poznatky obyvateľov
najstarších štátov, ktoré nám slúţia dodnes,

Tematický celok
Tematikus egység

Časová
dotácia

Téma
Staroveké
Grécko

Obrazy starovekého
sveta

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
- mestský štát
- písmo
- aténska demokracia
- Perikles
- olympijské hry

Výkonový štandard
Tudásszint
- odhalia vzťah medzi prírodnými
podmienkami
- a vznikom mnoţstva nezávislých
mestských štátov v Grécku,
- rozpoznajú rôznu formu vlády v
mestských štátoch na príklade Atén a
Sparty,
- analyzujú spôsob ţivota a formu vlády v
Aténach za Perikla,
- analyzujú Periklovu reč o aténskej
demokracii,
- kladú základné analytické otázky
školskému historickému písomnému
prameňu,
- pochopia problém rovnosti a nerovnosti,
- zdôvodnia významné postavenie telesnej
výchovy v mestských štátoch,
- vymedzia olympijské disciplíny, v
ktorých sa dodnes súťaţí,
- zhodnotia význam olympijských
myšlienok v minulosti i prítomnosti,

- vec verejná

- analyzujú formu vlády v rímskej
republike ako mestského štátu,
- analyzujú spôsob obţivy a ţivota v
Ríme,
- dokumentujú expanziu mestského štátu a
jeho premenu v ríšu,
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Rímska
republika

- Markus Aurelius

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana ţivota a zdravia
Výtvarná výchova

Tematický celok
Tematikus egység
Obrazy starovekého
sveta

Časová
dotácia

Téma
Limes Romanus

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
- Marcus Aurelius
- Gerulata, Iţa, Carnuntum

Ľudia a ich
každodenný život

- roľník, remeselník,
- obchodník,
- škola

Divy starovekého
sveta

- pyramídy

kresťanstvo

- Starý zákon, Nový zákon

islam

- Korán

Tri ríše raného
stredoveku

- Byzantská ríša ( Justinián ) ,
- Franská ríša ( Karol Veľký ),
- Arabská ríša ( kalifát )

Prepožičiavanie
pôdy

- léno, vazal, poddaný

Každodenný
život

- hrad, mesto, dedina

Vzdelanie

-kláštor, pisár, univerzity

Výkonový štandard
Tudásszint

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
- rozpoznajú vnútorné dôsledky expanzie pre Multikultúrna
výchova
politickú premenu republiky na cisárstvo,
Osobnostný a sociálny
- rozpoznajú príčiny budovania rímskej
rozvoj
hranice pozdĺţ stredného Dunaja,
Ochrana ţivota a zdravia
- zostavia stručný informačný materiál o ţivote Výtvarná výchova
v rímskych táboroch na našom území,
- rozpoznajú dôleţitosť gréckej a rímskej
kultúry pre vytvorenie európskej kultúry,
- zostavia obrazový materiál o divoch
starovekého sveta,
- odhalia príčiny prenasledovania kresťanov v
rímskej ríši,
- rozpoznajú korene kresťanstva,
- identifikujú hlavné rozdiely medzi Starým a
Novým zákonom,
- zhodnotia význam a odkaz kresťanstva pre
európsku kultúru,
- odhalia okolnosti vzniku islamu,
- zdôvodnia príčiny rýchleho rozširovania
islamu,
- identifikujú odkaz arabskej kultúry pre
európsku kultúru,
- zdôvodnia príčiny rozdelenia rímskej ríše,
- zovšeobecnia príčiny zániku Západorímskej
ríše,
- odhalia ciele expanzívnej politiky Justiniána,
Karola Veľkého a kalifov,
- zhodnotia kultúrny odkaz Byzantskej a
Franskej Ríše,
- odhalia nový vzťah medzi ľuďmi vyšších
spoločenských vrstiev formujúcej sa
stredovekej spoločnosti za pomoci grafu,
- identifikujú spôsob ţivota a obţivy
jednotlivých sociálnych vrstiev stredovekej
spoločnosti,
- zdôvodnia príčiny oddelenia remeselníkov od
roľníkov,
- zdôvodnia, prečo sa kláštory stali postupne
hospodárskymi a kultúrnymi centrami,
- zhodnotia význam stredovekých univerzít.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Ročník: siedmy - Hetedik évfolyam
1,5 hodina týždenne, spolu 52 vyučovacích hodín - Heti 1,5, évi 52 óra

Predmet: Dejepis
Tantárgy: Történelem
Tematický celok
Tematikus egység

Časová
dotácia

Téma
Príchod Slovanov

Predkovia Slovákov
v Karpatskej kotline

Obsahový štandard
Výkonový štandard
Tudásszint
Tartalmi követelmények
Pravlasť Slovanov, Migrácia Slovanov, Ţiaci sú schopní:
Avari,
- opísať pravlasť Slovanov,
Samo
- uviesť dôvody sťahovania Slovanov,
- identifikovať vzťahy medzi Slovanmi a
Avarmi,
- uviesť príčiny vzniku Samovej ríše a jej
význam

10
kresťanské misie
Pribina a Mojmír, Rastislav, Cyril a Metod,
Svätopluk,
Zánik Veľkomoravskej ríše
Veľká Morava

- opísať vznik a rozmach Veľkomoravskej
ríše,
- zhodnotiť prínos Cyrila a Metoda pre
rozvoj našej kultúry a štátnosti,
- opísať Veľkomoravskú ríšu počas
panovania Rastislava a Svätopluka,
- opísať kultúru a vzdelanosť vo
Veľkomoravskej ríši

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Zemepis

Časová
Tematický celok
Téma
dotácia
Tematikus egység
Slováci v uhorskom
Kráľovstvo mnohých
kráľovstve
jazykov a mravov

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
Príchod Maďarov,
Vznik Uhorského kráľovstva,
Štefan I.,
prijatie kresťanstva,

Zlatá bula Ondreja II.,
Belo IV.
a príchod Tatárov,
Boje o trón,
Anjouovci,
Karol Róbert,
Ľudovít I.,
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Banské mestá

Kremnica, Banská Štiavnica, ţivot
v banských mestách,
dukát
príchod Nemcov, Čechov, Ţidov,
Ţigmund Luxemburský,
vojny s Osmanskou ríšou a s Husitami
gotická cesta,
Matej Korvín,
humanizmus a renesancia

Výkonový štandard
Tudásszint
- opísať pravlasť Maďarov, spôsob
ich ţivota,
- uviesť dôsledky bojov pre rieke Lech na
spôsob ţivota Maďarov,
- vysvetliť vznik Uhorského kráľovstva,
- zhodnotiť vládu Štefana I.,
- zhodnotiť význam nitrianskeho
vojvodstva,
- analyzovať Zlatú bulu Ondreja II.,
- uviesť dôsledky poráţky uhorských
vojsk v roku 1241,
- vysvetliť,
prečo
dochádzalo
v Uhorsku k neustálym bojom o trón,
- zdôvodniť hospodársky rozkvet za
vlády Karola Róberta,
- zhodnotiť význam vnútornej a
zahraničnej politiky Ľudovíta I.
- zhodnotiť význam banských miest, zlatá
baňa Uhorska,
- vymenovať jednotlivé privilégia
banských miest,
- zhodnotiť
vládu
Ţigmunda
Luxemburského,
- opísať vládu Mateja Korvína,
- opísať kultúru Uhorska v stredoveku
- vyhľadať obrazový materiál z gotickej
cesty

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna výchova
Zemepis
Občianska výchova
Finančná gramotnosť

Časová
Tematický celok
Téma
dotácia
Tematikus egység
Obrazy novovekého
Kríza stredoveku
sveta

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
Humanizmus a renesancia,
Leonardo da Vinci

Výkonový štandard
Tudásszint
- uviesť podstatné znaky úpadku

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova

stredovekej spoločnosti,
- charakterizovať humanizmus a renesanciu,
- vysvetliť podstatu renesancie,

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Kníhtlač

Ján Gutenberg: kníhtlač

Prierezová,
integrovaná téma:

J. Gutenberg, alebo na počiatku
mediálneho sveta

Objavitelia
a dobyvatelia

Mikuláš Kopernik
karavela,
objavenie Ameriky ( Krištof Kolumbus ),
oboplávanie zemegule ( F. Magalhaes ),
Vasco de Gama
Amerigo Vespucci,
Hernando Corte,
kolonializmus

- rozlíšiť a analyzovať pojmy objavitelia a
dobyvatelia
uviesť príčiny zámorských objavov,
- rozlíšiť pojmy objavitelia,
dobyvatelia,
- posúdiť dôsledky zámorských
objavov,
- zhodnotiť význam zámorského obchodu,
vysvetliť pojem kolonializmus
- zakresliť do obrysovej mapy smery
objavných plavieb

Hospodárske zmeny

Od cechu k manufaktúre,
Mešťan, ţivot mešťana, , zámorský obchod

- zdôvodniť príčiny hospodárskych
zmien v novoveku,
- opísať a porovnať prácu remeselníka v cechu
a v manufaktúre
- opísať ţivot mešťana
- zostaviť správu o spôsobe ţivota remeselníka

Reformácia a
protireformácia

Martin Luther, reformácia, Ignác z Loyoly,
protireformácia
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- zhodnotiť význam kníhtlače pri rozvoji
vzdelanosti
- napísať krátku esej o význame písaného
slova - projekt

- opísať príčiny vzniku reformácie,
- analyzovať písomný prameň s problematikou
reformácie,
- analyzovať a zhodnotiť reformné učenia,
- vysvetliť dôvody protireformácie

Enviromentálna výchova
Zemepis
Náboţenská výchova
Finančná gramotnosť

Tematický celok
Tematikus egység

Časová
dotácia

Téma
Uhorsko na hranici
dvoch svetov

Habsburská
monarchia

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
V susedstve Turkov,
Moháč,
Habsburgovci na uhorskom tróne,
Prešporok – centrum Uhorského kráľovstva,

Protihabsburské povstania, Bocskai,
Bethlen.,
Protihabsburské povstania, František
Rákoczi II. a kurucké povstanie,
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Osvietenský
absolutizmus

Karol IV. a Pragmatická sankcia,
Mária Terézia,
Jozef II.,
Osvietenský absolutizmus,
Matej Bel, Adam František Kollár
reformy

Výkonový štandard
Tudásszint
- opísať moháčsku bitku a jej
dôsledky,
- zostaviť obrazový materiál
o Prešporku ako hlavnom
a korunovačnom meste Uhorska,
- charakterizovať postavenie Horného
Uhorska v susedstve Osmanskej ríše,
- uviesť príčiny a dôsledky
protihabsburských povstaní,

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova,
Osobnostný a sociálny rozvoj,
Enviromentálna výchova,
Zemepis,
Výtvarná
výchova,
Občianska výchova

- uviesť podstatu pragmatickej
sankcie,
- zhodnotiť význam reforiem Márie
Terézie,
- zhodnotiť význam reforiem Jozefa
II.,
- charakterizovať osvietenský
absolutizmus,
- prezentovať významné osobnosti
osvietenského absolutizmu napísaním
krátkej práce alebo power point.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Ročník: ôsmy - Nyolcadik évfolyam
1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích hodín - Heti 1, évi 35 óra

Predmet: Dejepis
Tantárgy: Történelem
Tematický celok
Tematikus egység
Európa na ceste
k moderným
národom

Časová
dotácia

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények

Téma

Výkonový štandard
Tudásszint
Ţiaci sú schopní:
- na časovej osi vyznačiť obdobie 18. aţ 20.
storočia a zapísať najvýznamnejšie udalosti
- prečítať a kriticky zhodnotiť historický
prameň z uvedeného obdobia

Vek rozumu

Zrod modernej doby

encyklopédia

občan,
revolúcia

Napoleon

národný štát (Nemecko, Taliansko)

- analyzovať myšlienkový smer vyzdvihujúci
rozum
- kriticky zhodnotiť dovtedajšie ľudské
poznanie

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Zemepis

Výtvarná výchova
- zdôvodniť úlohu občana na politickej scéne
- na základe obrázkov a fotografií z učebnice,
odbornej literatúry a pod. / nakresliť pevnosť
Bastilu, francúzskeho vojaka, mešťana, mestský
dom, a pod.
-vysvetliť význam Občianskeho zákonníka
-kriticky posúdiť príčiny a dôsledky francúzskej
revolúcie
-analyzovať príčiny a dôsledky vzniku cisárstva
vo Francúzsku
-napísať krátku prácu na tému francúzski
encyklopedisti alebo Napoleon a pod.
-vyhľadať údaje o bratislavskom mieri a
prezentovať ich v krátkej informácii
-na historickej mape vyhľadať a opísať
politickú mapu Európy po Viedenskom
kongrese
-analyzovať príčiny a zdôvodniť význam
zjednotenia Talianska a Nemecka
-pochopiť proces formovania moderných
národov
-vymenovať znaky moderného národa

Tematický celok
Tematikus egység
Európa na ceste

Časová
dotácia

Téma
Modernizácia

k moderným
národom

Moderný
maďarský
aModerný
slovenský národ
maďarský
a slovenský národ

Nacionalizmus
Maďarské národné
hnutie
Slovenské národné
a maďarské
národné
hnutie hnutie

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
priemyselná revolúcia
továreň
robotník, podnikateľ

Uhorsko
v dobe napoleónskych vojen
národné hnutia
doba
reforiem
spisovný jazyk, politické programy tri
národné
generáciehnutia
vzdelancov ( A. Bernolák, J.
spisovný
jazyk
Kollár, Ľ. Štúr ), revolučný rok 1848/49,
politické
programy tri generácie vzdelancov
SNR,
(dobrovoľnícke
A. Bernolák, J. Kollár, Ľ. Štúr ),
výpravy
revolučné
1848/49
dualizmus,roky
modernizácia,
industrializácia,
SNR
maďarizácia, slovenská otázka
dobrovoľnícke výpravy

Výkonový štandard
Tudásszint
- identifikovať znaky priemyselnej revolúcie a
jej vplyv na modernizáciu a vznik nových
tried
- porovnať výrobu tovaru v manufaktúre a v
továrni
- opísať prácu v továrni s prízvukom na prácu
detí a ţien
- porovnať dopravné prostriedky parník a
moderné lode ,konský záprah a ţeleznice
a automobil
-- v
v krátkej
krátkej práci
práci opísať
opísať aa vysvetliť
vysvetliť postavenie
postavenie
menších
národov
v
Uhorsku
Rumunov,
menších národov v Uhorsku (( Rumunov,
Chorvátov,
Chorvátov, Slovákov)
Slovákov) aa ich
ich boj
boj za
za národnú
národnú
slobodu.
slobodu.
-- kriticky
kriticky posúdiť
posúdiť aa zhodnotiť
zhodnotiť činnosť
činnosť
slovenských
národných
slovenských národných vzdelancov
vzdelancov
-- analyzovať
zhodnotiť revolučný
revolučný rok
roky
analyzovať aa zhodnotiť
1848/49
1848/49
- analyzovať politický program Slovákov Ţiadosti slovenského národa
- opísať dobrovoľnícke výpravy a posúdiť ich
význam a význam SNR

Bachov absolutizmus
obdobie po pádu Bacha

- analyzovať poţiadavky v dokumente
Memorandum národa slovenského

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna
výchova
Zemepis
Občianska výchova

Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna
výchova
Zemepis
Občianska výchova

Časová
Tematický celok
Téma
dotácia
Tematikus egység
Slováci v
Rakúsko - Uhorsko
Uhorsku
Každodennosť

Rozdelená
Európa

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
modernizácia,
industrializácia
maďarizácia
slovenská otázka
vysťahovalectvo
mesto a vidiek

Výkonový štandard
Tudásszint
Ţiaci sú schopní:
- opísať vznik Rakúsko-Uhorska
- špecifikovať postavenie Slovákov v R -U
- zaujať kriticky postoj k maďarizácii
- kriticky zdôvodniť príčiny a dôsledky
vysťahovalectva
- zhotoviť graf dokumentujúci regióny z
ktorých najviac ľudí emigrovalo
- zhotoviť tabuľku na porovnanie ţivota v
meste a na dedine

dohoda
trojspolok

- kriticky analyzovať príčiny vzniku a
ciele dohody a trojspolku

dualizmus

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna
výchova
Zemepis

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Ročník: deviaty - Kilencedik évfolyam
2 hodina týždenne, spolu 70 vyučovacích hodín - Heti 2, évi 70 óra

Predmet: Dejepis
Tantárgy: Történelem
Tematický celok
Tematikus egység
Prvá svetová
vojna

Časová
dotácia

Téma
Zákopová vojna
Odboj Slovákov
a Čechov

Zmeny na mape
Európy

Európa v
medzivojnovom
období

Demokracia
vs. diktatúra

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények

front a zázemie
M. R. Štefánik
T. G. Masaryk
nástupnícke štáty vznik ČSR

parlamentná demokracia,
komunizmus (ZSSR),
fašizmus,
nacizmus (Nemecko)

Politický systém

Zlaté dvadsiate roky ?

kaţdodennosť

Výkonový štandard
Tudásszint

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiaci sú schopní:
- kriticky analyzovať a zhodnotiť príčiny

Multikultúrna
výchova
a priebeh 1. svetovej vojny
Osobnostný a
- charakterizovať postoj Slovákov k vojne a sociálny rozvoj
ich účasť pri formovaní ČSR
- zhodnotiť význam a úlohu osobnosti pri
Zemepis
vzniku ČSR
- opísať pomocou mapy priebeh 1. svetovej
vojny
- ukázať na mape zmeny, ktoré nastali
rozpadom R-U
- napísať krátku prácu na tému o 1.
svetovej vojne
Ţiaci sú schopní:
- uviesť zmeny, ktoré nastali
v Európe ako dôsledok povojnovej krízy
- ukázať na historickej mape nové štáty
ktoré vznikli v Európe
- opísať situáciu v Rusku roku 1917
- opísať situáciu v Maďarsku
v medzivojnovom období
- rozlíšiť demokraciu od diktatúry
- charakterizovať stalinistickú diktatúru
- vysvetliť príčiny vzniku fašizmu
v Taliansku
- vysvetliť príčiny vzniku nacizmu
v Nemecku
- uviesť dôvody vzniku diktatúr
- opísať vplyv vedy a techniky na
zvyšovanie ţivotnej úrovne

Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Zemepis
Občianska výchova

Tematický celok
Tematikus egység

Časová
dotácia

Téma

Česko- Slovensko
v medzivojnovom období

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
Česi, Slováci
menšiny
T. G. Masaryk, M. Hodţa
A. Hlinka

Politický systém

kultúra, spolky školstvo, rozhlas

Kaţdodenný ţivot

Mníchovská dohoda
Viedenská arbitráţ

Zánik ČSR

Výkonový štandard
Tudásszint
Ţiaci sú schopní:
- analyzovať postavenie Slovákov v
ČSR
- identifikovať národnostné menšiny v
ČSR
- zhodnotiť úlohu osobnosti: Masaryk,
Štefánik, Hlinka, Hodţa
- prezentovať významné slovenské
osobnosti napísaním krátkej práce alebo
power point
- zdôvodniť vplyv kultúry, spolkov, škôl
na kaţdodenný ţivot
- analyzovať historické pramene
- rozpoznať zmeny, ktoré nastali po
vzniku ČSR a ich vplyv na kaţdodenný
ţivot
- charakterizovať politický systém ČSR,
vznik strán a ich vplyv na politickú scénu
- zhodnotiť hospodársky rozmach ČSR
- porovnať Slovensko a Česko
- opísať hospodárske a politické
postavenie Slovenska v ČSR
- vysvetliť úsilie slovenských strán
o autonómiu v rámci ČSR
- uviesť príčiny, ktoré viedli
k okypteniu a zániku ČSR
- opísať mníchovskú dohodu, –
- opísať vyhlásenie autonómie
Slovenska
- analyzovať viedenskú arbitráţ
- kriticky zhodnotiť postoj západných
mocností voči ČSR.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Zemepis
Občianska výchova

Tematický celok
Tematikus egység
Druhá svetová
vojna

Slovenská
republika
( 1939 – 1945

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények

Priebeh vojny

Európa
ZSSR,
Tichomorie
protihitlerovská koalícia,
protifašistický odboj
ţivot v čase vojny

Tragédia ţidov

holokaust, šoa
Oswienčim

Politický
systém

autoritatívny reţim
ţidovský kódex
deportácie

Slováci
v odboji

Slovenské národné
povstanie

Ţivot na
Slovensku

Výkonový štandard
Tudásszint
Ţiaci sú schopní:
- uviesť príčiny vypuknutia 2. svetovej
vojny
- pochopiť význam vzniku
protihitlerovskej koalície
- rozpoznať nebezpečenstvo ideológii,
ktoré hlásajú rasovú neznášanlivosť
- opísať príčiny a priebeh 2. svetovej
vojny
- ukázať na historickej mape najväčšie
bitky
- v chronologickom poradí zoradiť štáty
napadnuté Nemeckom
- opísať protifašistický odboj a ţivot
v čase vojny
- zhodnotiť holokaust
Ţiaci sú schopní:
- uviesť príčiny vzniku Slovenskej
republiky( 1939 – 1945 )
- rozlíšiť autoritatívny reţim od
demokracie
- kriticky zhodnotiť postoj Nemecka voči
Slovenskej republike
- analyzovať dôsledky ţidovského kódexu
- dokumentovať význam slovenského
národného povstania
- charakterizovať Slovenskú republiku
- analyzovať politický systém SR
- analyzovať hospodárstvo SR
- zhodnotiť dôsledky holokaustu
- opísať domáci odboj
- uviesť význam SNP
- napísať krátku úvahu o kaţdodennom
ţivote obyvateľstva v Slovenskej
republike

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Zemepis
Náboţenská výchova

Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Zemepis
Náboţenská výchova

Tematický celok
Tematikus egység

Povojnový svet

Časová
dotácia

Téma
Rozdelený svet
Ţivot v rozdelenom
svete

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények

Anglicko
ZSSR
Severná Afrika
Hospodárstvo,
kultúra
studená vojna
ţelezná opona
politické bloky,
strach z atómovej vojny
čiernobiely svet
bohatstvo a chudoba

Československo za
železnou oponou

Podoby totality

februárový prevrat

obete totality
odpor proti totalite

Pokus
o reformu

praţská jar
normalizácia

Výkonový štandard
Tudásszint
Ţiaci sú schopní:
- pochopiť rozdelenie sveta na dva tábory
- rozlíšiť ţivot za ţeleznou oponou
- rozpoznať zmeny v rozdelenom svete
- porovnať politické systémy a ich
vplyv na kaţdodenný ţivot
- opísať dôsledky 2. svetovej vojny
- uviesť príčiny vzniku dvoch mocenských
blokov
- dokumentovať proces sovietizácie
strednej a východnej Európy
- charakterizovať studenú vojnu,
- opísať spoluprácu západoeurópskych
krajín a politikov, ktorí stáli na začiatku
integrácie Európy
- opísať prejavy odporu
východoeurópskych štátov proti
komunistickej diktatúre
- vysvetliť hromadenie bohatstva
v rukách jednotlivcov a medzinárodných
korporácií
- zaujať stanovisko k procesu
dekolonizácie
- uviesť príčiny narastania vplyvu KSČ
- zhodnotiť februárový prevrat
- analyzovať 50-te roky a procesy s
burţoáznymi nacionalistami
- vysvetliť znaky socializmu
- zhodnotiť kolektivizáciu a
industrializáciu
- dokumentovať narastanie krízy a jej
vyvrcholenie v“ socializme
s ľudskou tvárou“
- charakterizovať rok 1968 a osobnosť A.
Dubčeka
-charakterizovať normalizáciu a osobnosť
G. Husáka

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna výchova
Zemepis
Náboţenská výchova

Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna výchova
Zemepis
Náboţenská výchova

Tematický celok
Tematikus egység
Československo
za železnou
oponou

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
sviečková manifestácia
návrat k parlamentnej demokracii

Neţná revolúcia

Výkonový štandard
Tudásszint
Ţiaci sú schopní:
- zdôvodniť príčiny nespokojnosti
a prejavy odporu voči reţimu
- zdôvodniť podstatu Charty 77
- opísať disent
- uviesť význam sviečkovej
manifestácie
- vysvetliť pád ţeleznej opony a “ neţnú
revolúciu“
- vymenovať pozitíva a negatíva
socializmu

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Zemepis
Občianska výchova

Slovenská
republika 1993

Doba premien

rozdelenie Českej a Slovenskej republiky

Ţiaci sú schopní:
- vymenovať príčiny rozdelenia
vstup Slovenskej republiky do NATO, EU Českej a Slovenskej republiky
Schengen
- opísať vznik Slovenskej republiky
Euro
- uviesť výhody a nevýhody vstupu
Slovenska do NATO a EÚ
- zhodnotiť prijatie eura

Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna výchova
Zemepis
Náboţenská výchova

Súčasný svet

Koniec rozdeleného
sveta

pád ţeleznej opony

Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Zemepis
Náboţenská výchova

Fenomény súčasnosti

EU
NATO
globalizácia
terorizmus
internet,
globálne otepľovanie

Ţiaci sú schopní:
- uviesť rozdiely v hospodárskom
a politickom systéme súčasného sveta
- uviesť výhody a nevýhody
zjednocovania Európy
- hľadať dôvody vzniku terorizmu vo
svete
- zaujať stanovisko k teroristickým
útokom
- zistiť príčiny globálneho otepľovania
- rozlíšiť výhody a nevýhody internetu.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Názov ŠVP – A NAT megnevezése:
Názov ŠkVP – Az IAT megnevezése:
Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve:

ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelanie
ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy - A Nagymagyari MTA IAT
Maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby v týždni v hodinách Heti óraszám az egyes évfolyamokban:

Finančná gramotnosť – Pénzügyi alapismeretek
8
1

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Predmet: Finančná gramotnosť
Tantárgy: Pénzügyi alapismeretek
Časová
Tematický celok
dotácia
Tematikus egység
Téma
3
Trvalé životné hodnoty
Človek vo sfére
Vzťah medzi
peňazí
životnými potrebami a
financiami ako
prostriedku ich
zabezpečenia
Vzťah ľudská práca –
peniaze
Bohatstvo a chudoba
Finančné rozhodnutia
Finančná
zodpovednosť a
prijímanie
rozhodnutí

5

Osobné finančné
rozhodnutia
Boj proti korupcii
Nástroje na ochranu
spotrebiteľov

Ročník: ôsmy - Nyolcadik évfolyam
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín - Heti 1, évi 33 óra
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Tartalmi követelmények
Tudásszint
Posúdenie významu trvalých
Žiak vie:
životných hodnôt, zváženie vplyvu
Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých
peňazí na ich zachovávanie
životných hodnôt a uspokojovaním životných
a na základe toho vybratie a
potrieb.
stanovenie životných priorít a
Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí
východísk zabezpečenia
ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb.
životných potrieb.
Vysvetliť vzťah ľudská práca - peniaze.
Vzťah ľudská práca - peniaze a etická Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na
súvislosť medzi
bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a
bohatstvom a chudobou
peňazí).
čo znamená žiť hospodárne
Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich
reálnych možností.
Zodpovednosť za osobné finančné
Uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným
rozhodnutia.
mladým človekom. Argumentovať na príkladoch
Nájsť a vyhodnotiť informácie z
úspešných jednotlivcov plánovanie vlastnej
rôznych zdrojov.
profesijnej cesty. Uviesť silné a slabé stránky
Význam boja proti korupcii, ochrany internetových a tlačových zdrojov informácií o
proti praniu špinavých peňazí a
produktoch. Opísať základné typy bankových
ochrany finančných záujmov EÚ
produktov. Vymedziť korupciu ako porušenie
Prijímanie finančných rozhodnutí
zákona. Vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí.
zvažovaním alternatív a dôsledkov
Uviesť príklady podvodov súvisiacich so
Rôzne spôsoby komunikácie o
zneužívaním verejných zdrojov. Zoradiť osobné
finančných záležitostiach
finančné ciele podľa ich priority. Zhodnotiť
Hlavné nástroje na ochranu
dôsledky finančného rozhodnutia. Stanoviť si kroky
spotrebiteľov.
na dosiahnutie krátkodobých finančných cieľov.
Vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných
informácií. Zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných
informácií. Vysvetliť, ako komunikácia o finančne
významných záležitostiach môže pomôcť
predchádzať konfliktom (finančná inštitúcia,
klient). Vyhľadať informácie o právach
spotrebiteľov vrátane nároku na reklamáciu.
Charakterizovať pojem finanční spotrebitelia.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Občianska náuka
Náboženská výchova
Matematika

Občianska náuka
Náboženská výchova
Matematika

Tematický celok
Tematikus egység
Zabezpečenie
peňazí pre
uspokojovanie
životných potrieb príjem a práca

Plánovanie a
hospodárenie s
peniazmi

Časová
dotácia

3

9

Téma
Osobné, rodinné,
spoločenské potreby
človeka
Vzdelanostné a
pracovné predpoklady
Mzda (hrubá, čistá)
Zdroje príjmu iné než
mzda

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
Osobné, rodinné, spoločenské potreby
Vzdelanostné a pracovné predpoklady
z hľadiska
uspokojovania životných potrieb a
základné otázky úspešnosti vo
finančnej oblasti.
zdroje osobných príjmov

Pravidelné a
Vypracovať osobný finančný plán.
nepravidelné príjmy
Popísať spôsob používania rôznych
a výdavky
metód platenia.
Používanie rôznych
Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
metód platenia
zodpovednom rozhodovaní
Osobný rozpočet,
o nákupe.
(príjmy, výdavky a
Vysvetliť daňový a odvodový systém
úspory)
Zvážiť príspevky na darcovstvo a
Rozpočet domácnosti filantropiu
Závet
Moderné spôsoby
platenia
Hotovostný a
bezhotovostný platobný
styk
Tvorbu ceny ako súčasť
nákladov, zisku, DPH
Reklama
Daň z pridanej hodnoty
a daň z príjmu.
Ako štát využíva príjmy
z daní

Prierezové témy
Výkonový štandard
Medzipredmetové vzťahy
Tudásszint
Náboženská
Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými
výchova
potrebami jednotlivca a rodiny.
Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel Matematika
medzi úsporami a pôžičkou).
Identifikovať internetové a tlačové zdroje informácií
o pracovných miestach, kariére a podnikaní.
Porovnať osobné zručnosti a záujmy s rôznymi
kariérnymi možnosťami.
Uviesť príklad úspešných jedincov v ekonomickej
oblasti. Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá).
Uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda
(napr. dar, provízia a zisk, peňažný príjem
domácnosti, štátna sociálna podpora).

Vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov.
Rozlíšiť pravidelné a nepravidelné príjmy a
výdavky
Opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky
pripadajúcej na týždeň medzi jednotlivé finančné
ciele - míňanie, sporenie a spoluúčasť.
Diskutovať o prvkoch osobného rozpočtu, (príjmy,
výdavky a úspory).
Zostaviť rozpočet domácnosti
Poznať typy rozpočtov a ich odlišnosti (vyrovnaný,
schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny
Vypočítať percentuálny podiel pripadajúci na
hlavné kategórie výdavkov v rámci mesačného
rodinného rozpočtu.
Charakterizovať hlavné prvky jednoduchého
závetu
Charakterizovať rôzne typy miestnych finančných
inštitúcií.
Opísať moderné spôsoby platenia.
Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné,
kreditné), podľa technológie (s magnetickým
prúžkom a čipom) a podľa spôsobu prevedenia
(embosované, neembosované, virtuálne)

Občianska
náuka
Náboženská
výchova
Matematika

Tematický celok
Tematikus egység

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények

4

Úver a dlh

3

Výhody a nevýhody
využívania úveru
Druhy spotrebiteľských
úverov
Bankové a nebankové
subjekty

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.

Výkonový štandard
Tudásszint
Nájsť informácie z internetu o rôznych virtuálny
menách Charakterizovať funkciu elektropeňažných
inštitúcií. Uviesť príklady použitia hotovostného a
bezhotovostného platobného styku Vyhľadať trendy
bezhotovostných operácií. Opísať tvorbu ceny ako
súčasť nákladov, zisku, DPH. Zhodnotiť vplyv
ponuky a dopytu na tvorbu ceny a jej zmeny.
Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr.
marketing alebo reklamné techniky) môžu u
rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo
minúť peniaze. Opísať spôsob rozhodovania pri
sporení a míňaní finančných prostriedkov.
Kriticky zhodnotiť informácie poskytované
reklamou. Vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej
hodnoty a daňou z príjmu. Uviesť príklady, ako štát
využíva príjmy z daní. Použiť internetovú kalkulačku
na výpočet výšky čistej mzdy. Opísať na
jednoduchých príkladoch význam vzájomnej pomoci
a charitatívnych aktivít. Analyzovať súvislosť
filantropie s osobným rozpočtom.
Opísať možnosti účasti na charitatívnych aktivitách.
Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru.
Aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie.
Identifikovať platený a prijatý úrok.
Vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty
určitou formou pôžičky.
Analyzovať možnosti získavania finančných
prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty a
význam nákupov na úver.
Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými
subjektmi. Uviesť príklady legálnych a nelegálnych
postupov pri vymáhaní dlhov.
Zhodnotiť význam úverovej histórie a budovanie
pozitívnej úverovej histórie.
Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich
poskytovateľov.
Identifikovať rôzne druhy úverov a ich
zabezpečenie.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Občianska náuka
Náboženská
výchova
Matematika

Tematický celok
Tematikus egység
Sporenie a
investovanie

Riadenie rizika a
poistenie

Časová
dotácia

3
6.

3

Obsahový štandard
Téma
Tartalmi követelmények
Sporenie
Diskutovať o tom, ako sporenie
Sporenie
Investovanie
a investovanieSporenie
prispieva
a investovanie
k finančnej prosperite.
„Núdzový fond“
Vysvetliť, akým spôsobom
Fondu ochrany vkladov investovanie zhodnocuje majetok
Investičné alternatívy
a pomáha pri plnení finančných
cieľov.
Zhodnotiť investičné alternatívy.
Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu
nad finančnými trhmi.

Riziko
Základné druhy
poistenia
Podstata a význam
poistenia

Vysvetliť pojem riziko a pojem
poistenie.
Charakterizovať verejné poistenie a
vysvetliť rozdiel medzi
verejným a súkromným (komerčným)
poistením.
Charakterizovať komerčné poistenie.

Výkonový štandard
Tudásszint
Uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú
prosperitu. Opísať pozitívne a negatívne stránky
sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele.
Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu“.
Vysvetliť, prečo je sporenie základným
predpokladom pre investovanie.
Vysvetliť, ako sa môže meniť hodnota investície.
Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a
jednoduchý prístup k finančným prostriedkom.
Uviesť spôsoby využitia voľných finančných
prostriedkov (sporenie, produkty so štátnym
príspevkom, nehnuteľnosti). Opísať úlohu Fondu
ochrany vkladov.
Opísať rozdiel medzi pobočkou zahraničnej banky a
dcérskou spoločnosťou.
Popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne
druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne vyhnúť.
Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením.
Uviesť základné druhy poistenia (životné a
neživotné).
Vysvetliť základný účel verejného poistenia.
Charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a v rámci neho predovšetkým
nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie,
úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
Vysvetliť podstatu a význam poistenia.
Rozoznať jednotlivé hlavné typy poistenia
motorových vozidiel.
Uviesť príklady, na ktoré sa vzťahuje havarijné
poistenie vozidla a povinné zmluvné poistenie
vozidla.
Vysvetliť rozdiel medzi poistením bytu, resp. domu
a poistením jeho zariadenia.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Občianska náuka
Náboženská
výchova
Matematika

Občianska
náuka
Náboženská
výchova
Matematika

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 2.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a príroda
Fyzika - Fizika
šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty
týždenne 1h – 6.roč. / 1h- 7.roč /1,5h – 8.roč. / 2h – 9.roč.

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

maďarský - magyar

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás
obklopujú v každodennom živote.
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových
poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami.
Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií
o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým
objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania
hypotéz.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť
v občianskych a kultúrnych záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie,
nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou
povahou vedy a vzťahoch s technikou.

Ciele vyučovacieho predmetu

Intelektuálna oblasť
 vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,
 rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,
 vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,
 vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a technologických informačných zdrojov,
 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach,
 vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii,
 vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,
 vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.
Schopnosti a zručnosti
 porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín,
 nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,
 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,
 vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,
 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,
 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,
 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,
 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,
 vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu
 riešiť problémové situácie,
 vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti
a spoľahlivosti.
Postojová oblasť
 naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov,
 byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám,
 vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,





snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,
osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja
nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumové schopnosti,
vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností.

Sociálna oblasť
 uvedomiť si poslanie prírodných vied, ako ľudského atribútu na
vysvetlenie reality nášho okolia,
 uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,
 vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre rozvoj spoločnosti,
 vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,
 vedieť sa rozhodovať,
 byť auto regulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samo vzdelávaní,
 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti.

Učebné zdroje






Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú všetky učebné prostriedky, ktoré sú v škole k dispozícii. Vyučovací proces
bude prebiehať podľa možností v školskom laboratóriu.
Učebnica Fyzika pre 6. ročník ZŠ s vyuč. jaz. maď. Autor: doc.RNDr. Viera Lapítková,CSc., doc.RNDr. Václav Koubek,CSc., Mgr. Milada
Maťašovská, Mgr. Ľuba Morková
Učebnica Fyzika pre 7. ročník ZŠ s vyuč. jaz. maď. Autor: doc.RNDr. Viera Lapítková,CSc., doc.RNDr. Václav Koubek,CSc., Mgr. Milada
Maťašovská, Mgr. Ľuba Morková
Učebnica Fyzika pre 9. ročník ZŠ s vyuč. jaz. maď. Autor: RNDr. Martin Macháček, CSc.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: 6.
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

Predmet: Fyzika
Tematický
celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

1.

Úvod do fyziky
Bevezetés a fizikába

2.

Prečo je fyzika
dôležitá?
Miért hasznos a fizika?

Žiak má:
uviesť príklady z bežného života, v
ktorých skúmania vo fyzike
priniesli technický pokrok
opísať priebeh jednoduchého
experimentu

3.

Telesá a látky
Testek és anyagok

4.

Štruktúra látok
Az anyagok felépítése

IX.

Skúmanie
vlastností
kvapalín,
plynov a
pevných
telies

1.

2.
X.
3.

4.

Vlastnosti kvapalín
Folyadékok
tulajdonságai
Využitie vlastností
kvapalín
A folyadékok
tulajdonságainak
felhasználása
Meranie objemu
kvapalín
A folyadékok
térfogatának mérése
Jednotky objemu,
prepočítavania

· overiť jednoduchým experimentom
vybrané vlastnosti kvapalín,
plynov a pevných telies

Výkonový štandard
Žiak:
uviedol príklady z bežného
života, v ktorých skúmania
vo fyzike priniesli technický
pokrok
opísal priebeh jednoduchého
experimentu
· zaznamenal si pozorovania
a namerané hodnoty do
tabuľky
·
· overil jednoduchým
experimentom vybrané
vlastnosti kvapalín, plynov
a pevných telies

· problémov: predpoklad –
experiment – potvrdenie
(nepotvrdenie) predpokladu
· porovnal a vybral spoločné
a rozdielne vlastnosti
pevných, kvapalných
a plynných telies
· zaznamenať si pozorovania
a namerané hodnoty do tabuľky
· vykonať zápis nameranej hodnoty
fyzikálnej veličiny

Prierezové témy
osobnostný a sociálny
rozvoj
· deliť si úlohy
· niesť zodpovednosť
environmentálna výchova
rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine
· organizovať prácu
dopravná výchova
· pozorovať svoje okolie
· vyhodnocovať situáciu
z hľadiska bezpečnosti
tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
· využívať IKT pri
získavaní a spracúvaní
informácii a pri
prezentácii vlastnej práce
· vyjadriť sa verbálne aj
písomne
dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede

XI.

Skúmanie
vlastností
kvapalín,
plynov a
pevných
telies
XII.

1.

Vlastnosti plynov

2.

Využitie vlastnosti
plynov

3.

Využitie vlastnosti
plynov

4.

Spoločné vlastnosti
kvapalín a plynov

5.

Spoločné vlastnosti
kvapalín a plynov

1.

Vlastnosti pevných
telies

2.

3.

Skúmanie
vlastností
kvapalín,
plynov a
pevných
telies

1.

I.

Vlastnosti pevných
telies
Szilárd testek
tuljadonságai
Meranie hmotnosti
telies
Testek tömegének
mérése
Meranie hmotnosti
kvapalín a plynov
A folyadékok és gázok
tömegének a mérése

· porovnať a vybrať spoločné
a rozdielne vlastnosti pevných,
kvapalných a plynných telies

· vykonal zápis nameranej
hodnoty fyzikálnej veličiny

používanie ochranných
pomôcok

· aplikovať vzťah: tvrdenie – dôkaz
· používal stratégiu riešenia
problémov: predpoklad –
experiment – potvrdenie
(nepotvrdenie) predpokladu

formulovať hypotézy a overiť
Žiak má:
· zostrojiť graf lineárnej závislosti

ich experimentom,
analyzovať záznamy z meraní,

· použiť graf (napríklad pri odhade
dĺžky)

porovnať záznamy
z pozorovaní a meraní, vybrať

· rozlíšiť merateľné a nemerateľné
vlastnosti telies

spoločné a rozdielne vlastnosti
kvapalín, plynov a pevných

· správne použiť pojem fyzikálna
vlastnosť

telies,
urobiť odhady dĺžky, budovať

· podieľať sa na práci v skupine

predstavu o jednotkách dĺžky,

2.

Meranie dľžky
A hosszúság mérése

· vedieť ohodnotiť vlastnú prácu
a prácu druhých

aplikovať poznatky

-tvorivo aplikovať vedomosti počas
riešenia projektov

plynov a pevných telies

3.

Meranie objemu
pevných telies
Szilárd testek
térfogatának mérése

o vlastnostiach kvapalín,
v technických zariadeniach

používanie ochranných
pomôcok

II.

1.

Opakovanie
Ismétlés

2.

Opakovanie
Ismétlés

3.

Kontrolný test
Ellenőrző teszt

1.

Správanie sa
telies
v kvapalinách
a plynoch

2.

III.
3.

4.

5.

Správanie sa telies
v kvapalinách a
plynoch
Testek viselkedése
folyadékokban és
gázokban
Správanie sa telies
v kvapalinách a
plynoch
Testek viselkedése
folyadékokban és
gázokban
Pojem hustota,
jednotky hustoty
A sűrűség fogalma és
egységei
Hustota pevných telies
A szilárd testek
sűrűsége
Hustota kvapalín
Cseppfolyós anyagok
sűrűsége

a v bežnom živote,
tvorivo využiť vedomosti pri
práci na projekte,

·
odčítať z grafu hustoty
hodnotu hustoty
·
aplikovať zistenie, že
hmotnosť plávajúceho telesa
v kvapaline a hmotnosť ním
vytlačeného objemu kvapaliny sú
rovnaké
·
pracovať s tabuľkami
MFCHT
·
prakticky určiť hustotu
malých telies
·
určiť neznámu látku pomocou
jej hustoty
·

riešiť jednoduché výpočtové

Žiak:
· objemu) pre telesá
z rovnakej látky
· odčítal z grafu hustoty
hodnotu hustoty
· aplikoval zistenie, že
hmotnosť plávajúceho telesa
v kvapaline a hmotnosť ním
vytlačeného objemu
kvapaliny sú rovnaké
· pracoval s tabuľkami
MFCHT
· prakticky určil hustotu
malých telies
· určil neznámu látku
pomocou jej hustoty
· riešil jednoduché výpočtové
úlohy

osobnostný a sociálny
rozvoj
· deliť si úlohy
· niesť zodpovednosť
environmentálna výchova
rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine
dopravná výchova
· pozorovať svoje okolie
· vyhodnocovať situáciu
z hľadiska bezpečnosti
tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
· využívať IKT pri
získavaní a spracúvaní

1.

IV.

V.

2.

3.

Hustota plynov
A gázok sűrűsége

1.

Riešenie úloh

2.

Riešenie úloh

3.

Riešenie úloh

4.

Riešenie úloh

5.

Riešenie úloh

1.
VI.

Objem kvapaliny
vytlačený telesami
A testek által kiszorított
folyadék térfogata
Vplyv teploty na
hustotu
A hőmérséklet hatása a
sűrűségre

2.
3.

Opakovanie a
klasifikácia
Opakovanie a
klasifikácia
Opakovanie a
klasifikácia

úlohy
vysvetliť vybrané javy z bežného
života pomocou hustoty

vysvetlil vybrané javy
z bežného života pomocou
hustoty

informácii a pri
prezentácii vlastnej práce
· vyjadriť sa verbálne aj
písomne
dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede
používanie ochranných
pomôcok

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: 7.
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

Predmet: Fyzika
Tematický
celok

Časová
dotácia

Úvod

Téma

1.

Úvod do fyziky
Bevezetés a fizikába

2.

Čo sa budeme učiť
Mit fogunk tanulni

3.

Meranie teploty, teplomer
A hőmérséklet mérése, hőmérő

4.

Meranie teploty a času
Hőmérséklet és idő mérése

1.

Zmena objemu kvapaliny
A folyadékok térfogatának
változása

IX.
Teplota a čas

Premena
kvapaliny na
plyn

2.

Vyparovanie
Párolgás

3.

Var, teplota varu
Forrás, a forrás hőmérséklete

4.

Tlak vzduchu a var
A levegő nyomása és a forrás

1.

Čo sme sa naučili?
Mit tanultunk eddig?

2.

Kondenzácia
Lecsapódás

X.

XI.
Premena plynu
na kvapalinu

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
osobnostný
a sociálny rozvoj
· deliť si úlohy
· niesť
zodpovednosť

Žiak má:
· znázorniť reálny teplomer
modelom

· vypracovať záznam údajov
z meteorologických
pozorovaní, navrhnúť tabuľku,
porovnať údaje v triede,
prezentovať údaje aj formou
grafov

· analyzovať grafy, vysvetliť
priebeh čiary grafu
· porovnať dva grafy
a z priebehu ich čiar určiť ich
spoločné a rozdielne znaky

· navrhnúť experiment, ktorý by
umožnil zistiť hodnotu
rosného bodu napr. v triede
· opísať kolobeh vody v prírode

· využiť PC pri zostrojovaní
grafov

· modelovať vznik dažďa,
rozumieť vzniku a škodlivosti
kyslých dažďov

environmentálna
výchova
finančná
gramotnosť
rozvíjať
schopnosť
kooperovať
v skupine
· organizovať
prácu
dopravná
výchova
· pozorovať
svoje okolie
· vyhodnocovať
situáciu
z hľadiska
bezpečnosti

3.

Ako vzniká dážď
Hogyan keletkezik az eső

4.

Tuhnutie
Szilárdulás

5.

Topenie
Olvadás

1.

Teplo a teplota
A hő és hőmérséklet

2.

Spôsoby šírenia tepla
A hő terjedésének módjai

Tuhnutie
a topenie

XII.

3.

Teplo

I.

II.

III.

Žiak má:
· formou experimentu dokázať
rozdielnu fyzikálnu vlastnosť
látok – vodivosť tepla
· dodržať podmienky platného
experimentu

Vedenie tepla
A hővezetés

1.

Výmena tepla
A hőcsere

· odhadnúť výslednú teplotu pri
odovzdávaní tepla medzi
horúcou

2.

Výmena tepla
A hőcsere

· a studenou vodou

3.

Látka a teplo
Az anyagok és a hő

· pracovať s tabuľkami MFCHT

1.

Látka a teplo
Az anyagok és a hő

2.

Teplo a premeny skupenstva
látok
Halmazállapot változása a hő
függvényében

3.

Výpočet tepla, Riešenie úloh
Számítási feladatok

1.

Čo sme sa naučili
Mit tanultunk eddig?

· riešiť jednoduché výpočtové
úlohy s využitím vzťahu pre
výpočet tepla

· opísať technologické postupy,
napr. spôsob stanovenia
energetickej hodnoty potravín
spaľovaním

· získať informácie
o energetickej hodnote
potravín
· vysvetliť princíp činnosti
tepelných spaľovacích
motorov

· posúdiť negatívne vplyvy
tepelných spaľovacích
motorov na životné prostredie
a ich eliminácie
· formou experimentu dokázať
rozdielnu fyzikálnu vlastnosť
látok – vodivosť tepla
dodržať podmienky platného
experiment

osobnostný
a sociálny rozvoj
· deliť si úlohy
· niesť
zodpovednosť
environmentálna
výchova
finančná
gramotnosť

rozvíjať
schopnosť
kooperovať
v skupine
· organizovať
prácu
dopravná
výchova
· pozorovať
svoje okolie
· vyhodnocovať
situáciu
z hľadiska
bezpečnosti

2.

Čo sme sa naučili
Mit tanultunk eddig?

3.

Test
Teszt

4.

Teplo ako energia
A hő, mint energia

5.

Energetická hodnota potravín
Az élelmiszerek energiatartalma

1.

Energetická hodnota potravín
Az élelmiszerek energiatartalma

Žiak má:
· formou experimentu dokázať
rozdielnu fyzikálnu vlastnosť
látok – vodivosť tepla
· dodržať podmienky platného
experimentu

· odhadnúť výslednú teplotu pri
odovzdávaní tepla medzi
horúcou
· a studenou vodou

2.

Tepelné spaľovacie motory
Belső égésű motorok

· pracovať s tabuľkami MFCHT

IV.
Teplo ako
energia
3.

V.

Tepelné spaľovacie motory
Belső égésű motorok

1.

Riešenie úloh
Feladatok megoldása

2.

Riešenie úloh
Feladatok megoldása

3.

Nadanie projektov
Projektek felvázolása

riešiť jednoduché výpočtové
úlohy s využitím vzťahu pre
výpočet tepla

· opísať technologické postupy,
napr. spôsob stanovenia
energetickej hodnoty potravín
spaľovaním
· získať informácie
o energetickej hodnote
potravín
· vysvetliť princíp činnosti
tepelných spaľovacích
motorov
· posúdiť negatívne vplyvy
tepelných spaľovacích
motorov na životné prostredie
a ich elimináce
· formou experimentu dokázať
rozdielnu fyzikálnu vlastnosť
látok – vodivosť tepla
dodržať podmienky platného
experiment

tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
· využívať IKT
pri získavaní
a spracúvaní
informácii a pri
prezentácii
vlastnej práce
· vyjadriť sa
verbálne aj
písomne
držiavanie zásad
bezpečnosti
v triede
používanie
ochranných
pomôcok
finančná
gramotnosť

4.

Prezentácia projektov
Előadások bemutatója

5.

Prezentácia projektov
Előadások bemutatója

1.

2.
VI.
3.

4.

Záverečné opakovanie
a klasifikácia
Évvégi összefoglaló és
osztályzás
Záverečné opakovanie
a klasifikácia
Évvégi összefoglaló és
osztályzás
Záverečné opakovanie
a klasifikácia
Évvégi összefoglaló és
osztályzás
Záverečné opakovanie
a klasifikácia
Évvégi összefoglaló és
osztályzás

tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: 8.
1,5 hodín týždenne, spolu 49 hodín

Predmet: Fyzika
Tematický
celok

Skúmanie
vlastnosti
svetla

Časová dotácia
1.

Bevezetés a tananyagba
Úvod do vyučovania

2.

Napsugárzás és hő
Slnečné žiarenie

3.

Fényforrások
Svetelné zdroje

4.

Fényfelbontás
Rozklad svetla

5.

Szines fénysugarak
összetétele
Farebné svetelné lúče

Obsahový štandard

Slnečné svetlo, slnečná
konštanta
Teplo
Zdroje svetla

IX.

6.

Fényelnyelés
Absorpcia svetla

1.

Mit tanultunk
Čo sme sa naučili

Priamočiare šírenie svetla
Spektrálne farby, spojité
spectrum
Dúha

Výkonový štandard

2.
3.

A fényvisszaverődés
törvénye
Zákon odrazu svetla
Ábrázolás gyűjtőlencsével

Rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine

Zopakovanie prebratého učiva

Odraz svetla
Zákon odrazu, uhol dopadu

Prierezové témy

Opísať priebeh experimentu
aplikovať vzťah: tvrdenie – dôkaz
Dokázať navrhnúť aparatúru na
konkrétne meranie
Zaznamenať namerané hodnota
Environmentálna
teploty a času do tabuľky a
výchova
zostrojiť graf
Experimentom dokázať premenu
Rozvíjať schopnosť
svetla na teplo
kooperovať v skupine
Porovnať zdroje svetla – Slnko,
Dopravná výchova
žiarovka
· pozorovať svoje
Navrhnúť experiment na dôkaz
okolie
priamočiareho šírenia svetla
Navrhnúť jednoduchý experiment
· vyhodnocovať situáciu z
na rozklad svetla
hľadiska bezpečnosti
Opísať skladanie farieb
Opísať absorbovanie a odraz
farieb spektra od bieleho povrchu
a farebných povrchov
·

Preverenie získaných vedomostí

X.
Odraz a
lom svetla

Téma

Riešiť úlohy zadané testovou
formou

Dopravná výchova
· pozorovať svoje
okolie

4.
5.

6.

Odraz a
lom svetla

1.

Zobrazovanie šošovkou
Ábrázolás szórólencsével
Zobrazovanie šošovkou
A szem optikai
tulajdonságai
Optické vlastnosti oka
Szemhibák. Szemüvegek.
Chyby oka, okuliare
Lencsék gyakorlati
felhasználása
Praktické využívanie
šošoviek

2.

1.Projekt

3.

Projekt prezentálása

a odrazu, opticky hustejšie
a redšie prostredie
Zobrazenie rovinným zrkadlom
Lom svetla
Duté a vypuklé zrkadlo
Základné parametre šošoviek
Zobrazenie spojkou a
rozptylkou
Základné časti ľudského oka
Krátkozrakosť
Ďalekozrakosť
Okuliare
Lupa, mikroskop, ďalekohľad

XI.

4.

Mit tanultunk
Čo sme sa naučili

Zopakovanie prebratého učiva
Preverenie získaných vedomostí

5.

6.

Sila a jej
premeny
XII.

1.

Teszt
Test
A testek kölcsönös
erőhatása
Telesá pôsobia na seba
silou.
Az erő deformáló hatása.
Erőmérés

Navrhnúť experiment na dôkaz
platnosti zákona odrazu a lomu
svetla

Vzájomné pôsobenie telies, sila

Účinky sily

názorniť graficky zobrazenie
predmetu rovinným a guľovým
zrkadlom
Čítať s porozumením odborný text
Porozumieť aplikácii zákonitosti
do technických zariadení
Rozlíšiť reálnu situáciu od
modelovania
Znázorniť graficky zobrazenie
predmetu spojkou a rozptylkou

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti

Vysvetliť princíp použitia
okuliarov pri odstraňovaní chýb
oka
Získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov
Čítať s porozumením odborný text
Správne citovať zdroje informácií
Tvorivo využívať poznatky na
vypracovanie projektu
Prezentovať a obhájiť svoju prácu
v triede

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti

Demonštrovať vzájomné
pôsobenie telies
Charakterizovať silu ako
fyzikálnu veličinu

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Osobnostný
a sociálny rozvoj

2.

3.
4.

5.
Sila a jej
premeny
1.

Deformačné účinky sily
Gravitációs erő és a test
tömege
Gravitačná sila a hmotnosť
telesa
Erők összetétele
Skladanie síl
Az erő forgató hatása
Otáčavé účinky sily
A test súlypontja és ennek
meghatározása
Ťažisko telesa a jeho
určenie
Nyomóerő. Nyomás
folyadékokban és gázokban
Tlaková sila. Tlak
v kvapalinách a plynoch

Gravitačná sila
Silomer
Orientovaná úsečka
Výslednica síl
Skladanie síl rovnakého
a opačného smeru

Tlak, výpočet tlaku
Tlaková sila
Hydrostatický a atmosférický
tlak

3.

Mit tanultunk - Teszt

Opakovanie
Pokoj a pohyb, trajektória,
dráha, druhy pohybov

4.

Leírjuk a test mozgását
Opis pohybu telesa

1.

A mozgás pályája

Archimedov zákon

I.

Pohyb a
dráha
pohybu

II.

Rýchlosť pohybu, jednotky
rýchlosti
Výpočet rýchlosti
Rýchlosť pohybu, jednotky

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Rovnováha síl

Erőhatás a testekre
folyadékokban és gázokban
Tlak v kvapalinách a
plynoch

2.

Znázorniť silu orientovanou
úsečkou Vysvetliť vybrané javy
z bežného života súvisiace so
skladaním síl
Zostrojiť výslednicu síl
Určiť rovnováhu síl pôsobiacich
na teleso v tej istej priamke

Pokusom overiť podmienky
rovnováhy na páke
Opísať príklady praktického
využitia páky
Určiť ťažisko vybraných telies
Vysvetliť vybrané javy z bežného
života súvisiace s pôsobením
tlakovej sily
Merať atmosférický tlak
· Demonštrovať prenos tlaku
v kvapalinách a plynoch
·
Opísať pohyb telies vzhľadom na
iné telesá
Opísať pohyb telies cez pojmy
dráha, čas, rýchlosť
Rozlíšiť pohyb podľa trajektórie
na priamočiary a krivočiary
Rozlíšiť pohyb podľa rýchlosti na
rovnomerný a nerovnomerný
Zostrojiť graf konštantnej

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj

2.

3.
Pohyb a
dráha
pohybu

4.
1.
2.
3.
III.
4.
5.

Práca a
energia

1.
2.
IV.

Práca a
energia
V.

3.

Dráha pohybu
A test mozgásának
sebessége és mérése
Meranie pohybu a rýchlosti
telesa
Egyenletes és változó
mozgás
Rovnomerný
nerovnomerného pohy

rýchlosti
Dráha, závislosť dráhy od času
Výpočet dráhy
Priemerná rýchlosť

Változó mozgás
átlagsebessége
Priemerná rýchlosť
nerovnomerného pohybu
2.Projekt
Projekt prezentálása
Mit tanultunk
Čo sme sa naučili
Mechanikai munka
Mechanická práca
Munka a lejtőn
Práca na naklonenej rovine
Teljesítmény
Výkon
Súrlódás. Súrlódási erő és
mérése
Trenie, meranie trenia
A test mozgási energiája
Pohybová energia telesa

4.

Test helyzeti energiája
Polohová energia telesa

1.

A helyzeti és mozgási
energia kölcsönös

závislosti rýchlosti od času pre
rovnomerný priamočiary pohyb
Zostrojiť graf lineárnej závislosti
dráhy od času pre rovnomerný
pohyb
Čítať údaje z grafu
Riešiť výpočtové úlohy s využitím
vzťahov pre rovnomerný pohyb
Rozlíšiť okamžitú a priemernú
rýchlosť
Vypočítať priemernú rýchlosť
pohybu telesa
·
Dopravná výchova

·

·
·

·

·

Práca, jednotka práce, výpočet
práce
Výkon, jednotka výkonu,
výpočet výkonu
Pohybová a polohová energia
Vzájomná premena polohovej
a pohybovej energie.
Zákon zachovania mechanickej
energie
Zákon zachovania mechanickej
energie

Aplikovať vzťah na výpočet
mechanickej práce a výkonu
· Použiť jednotky práce a výkonu
Rozlíšiť polohovú a pohybovú
energiu telesa
Na jednoduchých príkladoch
vysvetliť vzájomnú premenu
rôznych foriem energie a zákon
zachovania energie
Aplikovať vzťah pre polohovú
energiu telesa pri riešení úloh
·

Rozlíšiť polohovú a pohybovú
energiu telesa

Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti

Environmentálna
výchova

átalakulása
Vzájomná premena
polohovej a pohybovej
energie

2.
3.
4.
5.

Energia,
zdroje
energie

1.

VI.

2.
3.
4.
5.

Energiamegmaradás
törvénye
Zákon zachovania energie
Energiaforrások
Zdroje energie
Tüzelőanyag fűtőértéke
výhrevnosť paliva
Erőművek
Elektrárne
Nem hagyományos
energiaforrások
Netradičné zdroje energie
Az energiafogyasztás
értékei
Energia, ktorú nevieme
využiť a ovládnuť
3.Projekt
Projekt prezentálása
Ősszefoglaló ismétlés

Na jednoduchých príkladoch
vysvetliť vzájomnú premenu
rôznych foriem energie a zákon
zachovania energie
Aplikovať vzťah pre polohovú
energiu telesa pri riešení úloh
·

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti

Zákon zachovania mechanickej
energie

Zdroje energie prírodné,
netradičné zdroje, alternatívne
zdroje
Druhy elektrární
Opakovanie získaných
vedomostí

Opísať výhody a nevýhody
využitia fosílnych palív
Zaujať kladný postoj k opatreniam
vedúcim k úsporám energie
Posúdiť zdroje energie využiteľné
na Slovensku
Rozlíšiť ekologicky výhodné od
nevýhodných zdrojov energie
·

·
·

Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Ochrana života a zdravia

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: 9.
2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín

Predmet: Fyzika
Tematický
celok

Časová
dotácia
1.
2.
3.

Magnet a jeho
vlastnosti

IX.

4.
5.
6.
1.
2.

Elektrizovanie
telies

X.

3.
4.

Téma
Čo sa budeme učiť
mit fogunk tanulni
Skúmame magnetické vlastnosti látok
Az anyagok mágneses tulajdonságai
Magnetická indukcia
Mágneses indukció
Ako si vyrobiť magnet
Hogyan készítsünk mágnest
Zem ako magnet
A Föld, mint mágnes
Zem ako magnet
A Föld, mint mágnes
Opakovanie – Magnetické vlastnosti
Ismétlés – mágneses tulajdonságok
Skúmame zelektrizované telesá
Elektromosan gerjesztett testek
Elektrické pole
Elektromos mező
Elektrický náboj
Elektromos töltés

Obsahový štandard

· navrhnúť experiment na
overenie pólov magnetu
· vysvetliť princíp
určovania svetových
strán kompasom
· magnetické pole Zeme
· magnetické póly Zeme
· kompas
· buzola

Elektrometer
Elektrométer

· prírodné a umelé magnety
· tyčový magnet
· póly magnetu
· neutrálne pásmo magnetu
· priťahovanie sa
nesúhlasných pólov
magnetov
· odpudzovanie sa súhlasných
pólov magnetov
· magnetická sila
· magnetické pole

Prierezové témy

environmentálna výchova
osobný a sociálny rozvoj
ochrana života a zdravia

· získať informácie
o objave žiarovky
· zakresliť elektrický
obvod pomocou
schematických značiek
· zapojiť elektrický

5.

Výkonový štandard

obvod podľa schémy
· riešiť výpočtové úlohy

· elektrický náboj ako
fyzikálna veličina
· názov, značka a jednotka
veličiny elektrický náboj
· elementárny elektrický
náboj
· elektrometer – zloženie,
princíp činnosti, využitie

environmentálna výchova
ochrana života a zdravia
inovatívne metódy

Elektrický
obvod

6.

Opakovanie
Ismétlés

1.

Elektrický obvod
Eleketromos áramkör

2.

Elektrický obvod
Eleketromos áramkör

3.

Elektrický obvod
Eleketromos áramkör

XI.
4.

5.

6.

1.
Elektrický
prúd a napätie

XII.

2.
3.
4.

Elektrické vodiče a izolanty
Elektromos vezetők és szigetelők
Elektrický prúd v kovovom vodiči
Áramvezetés fémvezetőben

Tepelné účinky prúdu
Az áram hőhatásai
Fyzikálna veličina elektrický prúd
Az áramerősség, mint mennyiség
Meranie elektrického prúdu
Az áramerősség mérése
Meranie elektrického prúdu
Az áramerősség mérése
Elektrické napätie

·

· zapojiť elektrický
obvod podľa schémy
· získať informácie
o objave žiarovky
· zakresliť elektrický
obvod pomocou
schematických značiek
· zapojiť elektrický
obvod podľa schémy
· odmerať veľkosť
elektrického prúdu
a elektrického napätia
na žiarovke v sériovo
zapojenom elektrickom
obvode
· zostrojiť graf priamej
úmernosti medzi
prúdom a napätím
z nameraných hodnôt
· riešiť výpočtové úlohy
· riešiť úlohy na
praktické zapájanie
elektrických obvodov
a merania v nich
· zostrojiť graf priamej
úmernosti medzi
prúdom a napätím
z nameraných hodnôt
· riešiť výpočtové úlohy
· riešiť úlohy na
praktické zapájanie
elektrických obvodov

·

· elektrický obvod
· časti elektrického obvodu
· uzavretý a otvorený
elektrický obvod
· elektrotechnické značky
a schéma elektrického
obvodu
· elektrický vodič
· príklady elektrických
vodičov (z rôznych
skupenstiev)
· elektrický izolant
· príklady elektrických
izolantov (z rôznych
skupenstiev)

dopravná výchova
environmentálna výchova
osobný a sociálny rozvoj
ochrana života a zdravia

tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
inovatívne metódy

osobný a sociálny rozvoj
ochrana života a zdravia

· elektrický prúd ako
fyzikálna veličina (značka
a jednotka)

Elektromos feszültség
5.
1.

2.
I.
3.

Elektrický
odpor

4.
1.

II.

2.
3.
4.
1.

2.
III.
Sériové a
paralelné
zapájanie
spotrebičov

3.

4.

a merania v nich
rešpektovať pravidlá
bezpečnosti pri práci
s elektrickými
spotrebičmi

Zdroje elektrického napätia
Az elektromos feszültség forrásai
Meranie napätia
A feszültség mérése
Elektrický odpor vodiča
A vezető elektromos ellenállása
Závislosť odporu od vlastností vodiča
A fajlagos ellenállás
Ohmov zákon
Ohm törvénye
Rezistor
Az ellenállás
Rezistor s premenným odporom
Csúszóellenállás
Opakovanie
Ismétlés
Test
Tesztírás
Zapájanie spotrebičov v elektrickom
obvode za sebou
A fogyasztók sorbakötése
Zapájanie spotrebičov v elektrickom
obvode za sebou
A fogyasztók sorbakötése
Zapájanie spotrebičov v elektrickom
obvode vedľa seba
A fogyasztók párhuzamos bekötése
Zapájanie spotrebičov v elektrickom
obvode vedľa seba
A fogyasztók párhuzamos bekötése

·

· zavedenie veličiny
elektrický prúd
· ampérmeter
· elektrické napätie medzi
dvoma miestami
v elektrickom poli
· elektrické napätie ako
fyzikálna veličina
· voltmeter

dopravná výchova

·
osobný a sociálny rozvoj

·
· zakresliť elektrický
obvod pomocou
schematických značiek
· zapojiť elektrický
obvod podľa schémy
· odmerať veľkosť
elektrického prúdu
a elektrického napätia
na žiarovke v sériovo
zapojenom elektrickom
obvode
·
·
·
·
·
·
· zostrojiť graf priamej
úmernosti medzi
prúdom a napätím
z nameraných hodnôt

·
ochrana života a zdravia

· súvislosť medzi elektrickým
prúdom a elektrickým
napätím
· súvislosť medzi elektrickým
prúdom a elektrickým
odporom
· ohmov zákon vyjadrený
slovne aj matematickým
vzťahom
· rezistor ako súčiastka so
stanoveným odporom
· reostat ako súčiastka
s meniteľným odporom
· reostat ako regulátor
elektrického prúdu v
obvode
reostat ako delič napätia
· súbor pojmov
štruktúra pojmov a zručností
· porovnanie veľkosti

osobný a sociálny rozvoj
inovatívne metódy

Elektrické
spotrebiče v
domácnosti

5.

Magnetické pole v okolí vodiča
Mágneses mező a vezető körül

6.

Magnetické pole cievky
A vezető indukcióvonalai

1.

2.
3.

Elektrické obvody v našom byte
Elektromos áramkörök a lakásban
Elektrické obvody v našom byte
Elektromos áramkörök a lakásban
Bezpečnosť pri práci s elektrickými
zariadeniami
Munkavédelem elektromos áramköröknél

IV.

Elektrický
príkon

4.

Opakovanie
Ismétlés

5.

Test
Tesztírás

1.

Práca elektrického prúdu
Az elektromos

V.
2.

Elektrický príkon
Elektromos bemenet

· riešiť výpočtové úlohy
· riešiť úlohy na
praktické zapájanie
elektrických obvodov
a merania v nich
·

elektrického prúdu tečúceho
jednotlivými spotrebičmi
· porovnanie veľkosti
elektrického napätia na
jednotlivých spotrebičoch
výsledný elektrický odpor
spotrebičov zapojených za
sebou

·

·

· porovnanie veľkosti
· využiť tvorivo poznatky
elektrického prúdu tečúceho
na vypracovanie
jednotlivými spotrebičmi
projektu
· porovnanie veľkosti
· riešiť úlohy na
elektrického napätia na
praktické zapájanie
jednotlivých spotrebičoch
elektrických obvodov
· výsledný elektrický odpor
a merania v nich
spotrebičov zapojených
· zapojiť elektrický
vedľa seba
obvod podľa schémy
· elektromagnet a jeho
· odmerať veľkosť
využitie
elektrického prúdu
· magnetické pole v okolí
a elektrického napätia
vodiča s prúdom
na žiarovke v sériovo
zapojenom elektrickom · bytové inštalácie
obvode
· elektrické spotrebiče
· zásady bezpečného
· rešpektovať pravidlá
zachádzania s domácimi
bezpečnosti pri práci
elektrospotrebičmi
s elektrickými
· poistka a istič
zariadeniami
· zakresliť elektrický
obvod pomocou
schematických značiek
· zapojiť elektrický

· kvapalný elektrický vodič –
elektrolyt
· elektrolýza
· podmienky priebehu

osobný a sociálny rozvoj
ochrana života a zdravia
inovatívne metódy

dopravná výchova
environmentálna výchova

3.

Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách
Áramvezetés folyadékokban

Elektrolýza
4.

5.

Elektrolýza a jej využitie
Elektrolízis
Vedenie elektrického prúdu v pevných
a kvapalných látkach
Áramvezetés szilárd és folyékony
anyagokban
Vedenie elektrického prúdu v plynoch
Áramvezetés gázokban

Vedenie
elektrického
prúdu

1.

2.
VI.
3.
4.
5.
6.

Elektrické výboje v atmosfére
Elektromos kisülés az atmoszférában

Elektrická energia a jej premeny
Az elektromos energia és változásai
Opakovanie
Ismétlés
Záverečná klasifikácia
Évvégi ismétlés
Záverečná klasifikácia
Évvégi ismétlés
Záverečná klasifikácia
Évvégi ismétlés

obvod podľa schémy
· odmerať veľkosť
elektrického prúdu
a elektrického napätia
na žiarovke v sériovo
zapojenom elektrickom
obvode
· zostrojiť graf priamej
úmernosti medzi
prúdom a napätím
z nameraných hodnôt
· rešpektovať pravidlá
bezpečnosti
· zapojiť elektrický
obvod podľa schémy
· odmerať veľkosť
elektrického prúdu
a elektrického napätia
na žiarovke v sériovo
zapojenom elektrickom
obvode

elektrolýza
· využitie elektrolýzy
· vznik iónov v elektrolyte
· výmena elektrónov medzi
látkami počas elektrolýzy
· elektródy (katóda a anóda)
· plyny ako elektrické vodiče
· ionizácia plynu
· elektrický výboj a iskra
· blesk a ochrana pred ním

osobný a sociálny rozvoj
ochrana života a zdravia

tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
inovatívne metódy

·
environmentálna výchova

·

·
·

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 2.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a spoločnosť
Geografia - Geográfia
piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty
týždenne 2-1-1,5-2-2 hodina

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

maďarský - magyar

ročne:

66-33-49,5-66-66 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Učebný predmet geografia rozvíja u ţiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Ţiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme.
Uvedomia si, ţe dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôţe ju vyuţívať a chrániť. Kompetencie, ktoré ţiaci prehlbujú štúdiom geografie, umoţňujú
im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, moţnosti optimálneho vyuţitia a ochrany krajiny človekom.
Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie
i na spoločnosť, ţiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou.
Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú
kompetenciu podporujú i záujmy ţiakov, nielen o svoje okolie, ich moţnosť cestovať, pracovať s internetom a i.
Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Kaţdé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, ţivočíšstvom, obyvateľmi a ich
výtvormi.
Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom, ale aj svojou kultúrou či spôsobom ţivota. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k
porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj
Slovenska a jeho regiónov tieţ patria do geografického poznávania. Námety, čo môţe kaţdý ţiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického
výstupu potrebného pre beţný ţivot.

Ciele vyučovacieho predmetu

•
•

Medzi hlavné ciele predmetu geografia patrí:
Pouţívať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické mapy a i.).
Vedieť pracovať s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku) a prakticky ich vyuţiť v beţnom ţivote napríklad pri turistike, pri
r o z h o d o v a n í o umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov - dopravných sietí, prípadne ťaţbe nerastných surovín.

•
•

Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme a tým sa vedieť chrániť pred ţivelnými pohromami.
Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva,
rozvoja sídel, hospodárstva a i.).
• V obsahu geografie sa snaţíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia,
fyzika, chémia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz
na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta.
• Rozvíjanie podnikateľských zručností ţiaci získajú spracúvaním projektov. Ţiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie a pod.
• Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí váţiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa
ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.
Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie vyuţiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.).

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Geografia 5 ročník ZŠ, prvé vydanie 2009, RNDr. Ivan Ruţek, PhD - PaedDr. Monika Ruţeková - RNDr. Peter Likavský CSc - RNDr. Mária Bizubová
Geografia 6 ročník ZŠ, prvé vydanie 2009, RNDr. Peter Likavský CSc, , RNDr. Ivan Ruţek, PhD, PaedDr. Zuzana Vaňková, PaedDr. Monika Ruţeková
Geografia 7 ročník ZŠ, prvé vydanie 2010, RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., RNDr. Daniel Gurňák, PhD., RNDr. František Kriţan, PhD., RNDr. Terézia Tolmáčiová, PhD.
Geografia 8 ročník ZŠ, prvé vydanie 2012, RNDr. Peter Likavský CSc, , RNDr. Ivan Ruţek, PhD
Földrajz 9 ročník ZŠ, prvé vydanie 2013, RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., RNDr. Daniel Gurňák, PhD., RNDr. František Kriţan, PhD.,prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc
■ atlasy
■ mapy
■ CD, DVD
■ informácie získané z internetu
■ odborné časopisy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Geografia
Tematický celok
Objavovanie Zeme a
vesmíru

Mapa a glóbus

Ročník: piaty
2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Planéta Zem,
tvar Zeme, glóbus

Ţiak opíše tvar Zeme,
uvedie rôzne predstavy o tvare z minulosti.

Slovenský jazyk

Vesmír, Zem ako
planéta vo vesmíre,
Mesiac

vesmír, Slnečná sústava,
Postavenie Zeme v Slnečnej sústave a vo
vesmíre, planéta Zem,
obeh Zeme okolo Slnka,
rotácia Zeme okolo osi,
dôsledky rotácie a obehu.
Poloha Zeme a Mesiaca,
fázy Mesiaca

Ţiak pozná vesmír, Slnečnú sústavu, polohu
Zeme medzi ostatnými planétami Slnečnej
sústavy,
vie určiť poradie Zeme od Slnka,
vymenuje pohyby Zeme,
vysvetlí príčiny striedania dňa a noci a
ročných období.
Ţiak pozná najznámejších astronautov,
vymenuje fázy mesiaca, príliv a odliv.

Ochrana človeka a prírody
Informatika
Environmentálna výchova

3

Povrch Zeme

povrch Zeme, svetový oceán, svetadiely a kontinenty Ţiak vie nájsť na mape oceány, svetadiely a
kontinenty, vysvetlí pojmy more, pohorie,
prieliv.

4

Cesty objaviteľov do
rôznych častí sveta a
do vesmíru

Cestovatelia,
moreplavci,
kozmonauti

Ţiak vymenuje najznámejších cestovateľov a Multikultúrna výchova
moreplavcov, kozmonautov.
Dejepis

1

Zhrnutie

1

Glóbus

Glóbus ako model Zeme

Ţiak opíše glóbus.

5

Zemská os, póly, svetové
strany, zemské pologule,
rovnobeţky, poludníky,
určovanie geografickej
polohy

Myslené čiary Zeme

Ţiak vie ukázať na glóbuse zemskú os a póly Matematika
určí svetové strany,vysvetlí pojmy rovník,
rovnobeţka, poludník, vie pouţiť zemepisnú
sieť na určenie geografickej polohy.

2

Čas na Zemi, časové
pásma

Čas na Zemi, časové pásma.

Ţiak vysvetlí pojmy čas, svetový čas, časové Informatika
Matematika
pásmo vypočíta časový rozdiel.

2

Tvar Zeme

7

Matematika

Tematický celok

Ako vytvorila príroda
najkrajšie miesta na
Zemi

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Ţiak vie pracovať s mapou
uvedie rozdiel medzi mapou a glóbusom
vie pouţívať grafickú mierku
vie merať vzdialenosti na mape
pouţíva legendu na mape
vie prakticky pouţiť rôzne druhy máp.

Matematika

Ţiak vie prakticky pouţiť mapu.

Dopravná výchova

stavba Zeme

Ţiak vie charakterizovať jednotlivé časti
zemského telesa.

Biológia

Pohoria, vznik pohoria

Vznik pohoria
Himaláje, Alpy,
Tatry

Ţiak uvedie vznik pohorí.

Dejepis

2

Sopečná činnosť

Vznik sopky
Sopečná činnosť na Zemi

Ţiak popíše stavbu sopky
vymenuje najznámejšie sopky
ukáţe na mape sopečné
oblasti.

Informatika

1

Zemetrasenie

Vznik zemetrasenia
Zemetrasenia na Zemi,tsunami

Ţiak pozná príčiny vzniku zemetrasenia uvedie Ochrana človeka a prírody
následky zemetrasenia ukáţe na mape
zemetrasné oblasti.

1

Činnosť vody - riek

Činnosť rieky
Vznik jaskýň

Ţiak opíše tok rieky od prameňa po ústie
vysvetlí rozdiel medzi povrchovou
a podpovrchovou vodou.

Ochrana človeka a prírody

1

Ľadovce

Činnosť ľadovcov

Ţiak opíše vznik horského a pevninského
ľadovca,opíše činnosť ľadovca.

Ochrana človeka a prírody
Dejepis

1

Skalné
mestá, púšte
(činnosť vetra)

Činnosť vetra

Ţiak vysvetlí činnosť vetra.

Environmentálna výchova

3

Mapa, grafická mierka
(nezavádzať číselnú
mierku) a meranie
vzdialeností na mape,
legenda mapy,
automapy, mapy na
internete, GPS,
tematické mapy

2

Vychádzka do okolia
školy

1

Zhrnutie

1

Cesta do hlbín Zeme

1

Práca s mapou

Tematický celok

Najkrajšie miesta na
Zemi, ktoré vytvoril
človek

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

2

Atmosféra

Vzdušný obal Zeme

Ţiak vysvetlí zloţenie atmosféry.

Fyzika

2

Počasie

Aké bude počasie?

Ţiak vysvetlí pojem počasie, pozná, ktoré
charakteristiky sa zaznamenávajú na
meteorologických staniciach.

Fyzika, enviromentálna
výchova

2

Podnebie

Podnebné pásma

Ţiak vysvetlí pojem podnebie, pozná podnebné
pásma, ukáţe na tematickej mape jednotlivé
podnebné pásma.

10

Rozmanité krajiny
Zeme

Poznať zákonitosti rozdiferencovania Zeme na Ochrana človeka a prírody
Krajiny typy teplého, mierneho a studeného
podnebného pásma, ţivot vo vysokých pohoriach rôzne typy krajín- charakterizovať krajiny
Biológia
teplého, mierneho, studeného podnebného
pásma a vo vysokých pohoriach (zráţky, teplota,
rastlinstvo, ţivočíšstvo, obyvateľstvo,
zaujímavosti).

2

Zhrnutie

2

Zloţenie obyvateľstva
Zeme

2

Mestá a dediny (ako ţijú Osídlenie na Zemi
ľudia na rôznych miestach
Zeme)

3

Pamiatky UNESCO

1

Kultúrne a technické
stavby - (chrámy,
pyramídy)

1

Zhrnutie

Obyvateľstvo Zeme-podľa farby pleti,
náboţenstva, jazyka, národov…

Paríţ, New York, Mexico City,
Tadţ Mahal, Eifelova veţa, Opera v
Sydney, pyramídy, Veľký čínsky múr

Ţiak vie charakterizovať obyvateľstvo Zeme, Multikultúrna výchova
jeho rozmiestnenie, charakterizovať rasy a
národy, vie vysvetliť príčiny konfliktov vo
svete.
Ţiak uvedie rozdiely medzi mestom a
vidieckym sídlom.

Multikultúrna výchova
Dejepis

Ţiak ukáţe na mape svetové pamiatky.

Multikultúrna výchova

Ţiak vie samostatne spracovať danú tému, vie
odprezentovať svoju prácu pred spoluţiakmi.

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Informatika, Matematika

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Ročník: šiesty
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Predmet: Geografia
Tematický celok

Časová
dotácia

Planéta Zem

Téma

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Zemeguľa, mapa, geografické súradnice, poloha
miesta na Zemi, určovanie miesta na zemi v
geografickej sieti, poludníky, rovnobeţky,
geografická sieť, tematické mapy, svetadiely,
oceány, mapa sveta, pásmovitosť, podnebné
pásma- studené, mierne, subtropické, tropické,
jednotlivé typy krajín

Vedieť charakterizovať Zem, určiť na ktorej
pologuli sa nachádzajú svetadiely.
Čítať mapy podľa legendy mapy.
Určiť polohu miesta na Zemi geografickými
súradnicami.
Vysvetliť vznik podnebných a rastlinných
pásiem.

Poloha Austrálie

Poloha Austrálie –
fyzickogeografická, matematickogeografická

Vytvoriť mentálnu mapu z pojmov, týkajúcich
sa Austrálie.
Určiť polohu Austrálie na Zemi vo vzťahu k
ostaným svetadielom.
Určiť polohu Austrálie v geografickej sieti.

Prírodné pomery

Povrchové celky Austrálske Alpy, Ayers Rock.
Podnebie, podnebné pásma na Zemi, Austrália v
podnebných pásmach, vodstvo, rastlinstvo a
ţivočíšstvo.

Prezentovať poznatky odborného textu,
zatriediť ich, vysvetliť kauzálne
vzťahy.
Vysvetliť, prečo sa v Austrálii nachádzajú
niektoré druhy a inde na svete nie.
Opísať existenciu typických ţivočíchov len
na austrálskom svetadieli.

Biológia,
Environmentálna výchova
Geológia

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo v Austrálii a objavenie a príchod
prvých obyvateľov a ich spoluţitie s
Aboriginmi.

Opísať spôsob príchodu Európanov do
Austrálie a spôsoby spoluţitia s
domorodcami.

Dejepis
VMaR

Mestá

Mestá a ţivot v nich, kultúrna rôznorodosť, typy Vytvoriť zoznam zaujímavých miest
Austrálie. Porovnať vybrané mestá
sídiel v Austrálii, multikultúrne mestá,
Austrálie podľa polohy, štruktúry
Sydney, Brisbane, Melbourne,Canberra
obyvateľstva.

1

3

2

1

Výkonový štandard

Zem, geografická sieť,
podnebné pásma a typy
krajín
3

Austrália,Oceánia a
polárne oblasti

Obsahový štandard

Geometria, Biológia

Dejepis

Tematický celok

Časová
dotácia
1

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Hospodárstvo

Nerastné suroviny, priemysel a
poľnohospodárstvo

Opísať hospodárske pomery v Austrálii.

Oceánia

Charakteristika Oceánie

Opísať ostrovy Oceánie podľa vzniku

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Environmentálna výchova

1

Amerika

1

Environmentálne súvislosti Ozónová diera
spestrené zaujímavosťami Prírodné zdroje (problém pitnej vody)
o regióne
Pamiatky UNESCO a prírodné rezervácie

1

Zhrnutie poznatkov

1

Environmentálna výchova

Poloha

Poloha Ameriky vo vzťahu k ostatným
svetadielom a oceánom

Na mape určiť polohu Ameriky vo vzťahu
k iným svetadielom. Zostrojiť mentálnu
mapu. Čítať geografickú mapu, určovať
polohu podľa geografických súradníc.

Geometria, Matematika

Povrch

Povrch – pohoria, níţiny
vznik pohoria, - vrásové, kryhové,
Kordillery, Andy, Amazonská níţina

Vysvetliť ako vznikli pohoria na príkladoch
podľa tematických máp obrázkov, fotografií,
blokdiagramov, opísať Amazonskú níţinu.

Geológia

Podnebie

Podnebie, faktory ovplyvňujúce podnebie
( morské prúdy, geografická šírka, prúdenie
vetrov), podnebné pásma,
geografická šírka, oceány –morské prúdy, vetry,
povrch

Podľa mapy určiť oblasti jednotlivých
podnebných pásiem a ich charakteristické
znaky.
Opísať ktoré faktory najviac ovplyvňujú
podnebie Ameriky.

Fyzika

Vodstvo

Vodstvo na pevnine, okolo pevniny Mississippi, Pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky,
Amazonka, 5 veľkých jazier, vodopády –
činnosť rieky, vznik vodopádov.
Niagarské, vznik vodopádov na rieke.
Prieplav (Panamský)
Zálivy (Golfský, Hudsonov)
Prieliv (Magalhaesov, Beringov)

Biológia, Geológia

Rastlinstvo a ţivočíšstvo

Súvislosť rastlinstva a podnebných pásiem,
národné parky,rastlinné pásma (tundra,
tajga, listnaté lesy, stepi– prérie, pampy,
púšte, daţďové lesy) Národné parky –
Yelowstonský, Yossemitský

Biológia

2

1

1

1

Projekty

Vysvetliť vznik podnebných pásiem.
Vysvetliť vzťahy podnebné pásmo- rastlinné
pásmo.
Podľa mapy ku kaţdému podnebnému
pásmu, priradiť rastlinné pásma a opísať ho
podľa typických znakov.

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo v Amerike, príchod Európanov,
Mayovia, Aztékovia, Inkovia, súčasné
zloţenie obyvateľstva.

Opísať príchod Európanov a Afričanov do
Ameriky.
Opísať v ktorých oblastiach ţili staré
civilizácie a čím prispeli k rozvoju vedy.

Dejepis, VMaR

Ţivot v mestách

Ţivot v mestách a jeho problémy,
Mesto, hlavné mesto, megalopolis

Porovnať mestá v Amerike podľa veľkosti,
štruktúry mesta, obyvateľstva.
Vymenovať problémy, ktoré môţu byť v
jednotlivých mestách riešenia problémov
súvisiacich s rastom miest.

Environmentálna výchova

Ţivot mimo miest

Ţivot mimo miest.
Vidiecke sídla, typy v rôznych svetadieloch

Opísať spôsob ţivota vo vidieckych sídlach ,
aké typy sídiel sú v Amerike.

Environmentálna výchova

1

Hospodárstvo Ameriky

Najdôleţitejšie odvetvia hospodárstva

Poľnohospodárstvo, priemysel
a doprava kontinentu

Environmentálna výchova

1

Kultúra a spoločenské
zvyky

Kultúra, umenie, veda, šport, zamestnanie
obyvateľov
Spoločenské zvyky

Vymenovať, ktoré druhy kultúry alebo športu Dejepis, Telesná výchova
preslávili Ameriku. predstaviteľov vedy,
kultúry, športu – aktualizovať.
Opísať zvyky, čo je vhodné, čo nevhodné pri
ceste do Ameriky

Štáty

Štáty v severnej Amerike a hlavné mestá,
USA, Kanada, Mexiko
rozmiestnenie obyvateľstva

Určiť tri štáty a hlavné mestá.
Oblasti husto a riedko osídlené
Charakteristika štátov

1

1

1

3
Štáty

3
1

1

Štáty v juţnej Amerike a vybrané hlavné a veľké Charakteristika štátov
mestá – Brazília, Argentína, Kolumbia, Peru,
Venezuela, Chile
Environmentálne súvislosti Ochrana prírody – národné parky
Projekty
spestrené zaujímavosťami Kultúrne pamiatky
o regióne
Príčiny odlesňovania v Juţnej Amerike
Zhrnutie poznatkov

Dejepis, Biológia,
ENV.
Dejepis, Biológia,
Environmentálna výchova
Environmentálna výchova

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Geografia
Tematický celok

Ročník: siedmy
1,5 hodina týždenne, spolu 4 9 , 5 vyučovacích hodín
Časová
dotácia

Planéta
Zem
Obyvateľstvo
Premeny Zeme

4

Afrika

1

Obsahový štandard

Téma

- Rozmiestnenie, hustota zaľudnenia
Rasové a národnostné zloţenie
Náboţenstvá,kultúry

Výkonový štandard

charakterizovať obyvateľstvo Zeme,
jeho rozmiestnenie, charakterizovať
rasy a národy,
vedieť vysvetliť príčiny konfliktov vo
svete

Poloha, členitosť
pobreţia

Orientácia na mape vzhľadom na -určí polohu Afriky,
ostatné svetadiely, zálivy, polostrovy, -orientuje sa na mape sveta
prielivy,oceány

Povrch

Pohoria, náhorné plošiny, panvy, púšte, -pomenuje najvyššie pohoria,
níţiny, poloha,
povrch. celkov na -ukáţe púšte, panvy, níţiny
mape, Atlas, Etiópska vysočina, Dračie -podľa obrázkov opíše Saharu a oázu
vrchy, Kilimandţáro

1

Podnebie, pasáty

Podnebné
pasátov

1

Vodstvo

1

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Dejepis

vznik -vysvetlí vznik podnebných pásiem Fyzika,
a pasátov
Environmentálna
výchova
Rieky :Níl, Niger, Kongo, Zambezi, -vie ukázať jednotlivé rieky, jazerá Fyzika
a vodopády
Orange
-vie vysvetliť rozdiely vo vodnatosti
Jazerá: Čadské, Tanganika, Viktóriine
Vodopády: Viktóriine, bezodtokové riek
územia
pásma

a oblasti,

Tematický celok

Afrika

Časová
dotácia

1

1

1

1

2

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Rastlinstvo,
ţivočišstvo, pôdy

Šírkové
a výškové
pásma -vie vysvetliť vznik pásiem a stupňov Biológia
a stupne, typické ţivočíšstvo, vznik -opíše faktory ktoré ovplyvňujú vznik
pôd, prírodné krajiny,ich rozloţenie, rastlinstva a ţivočíšstva
Národné parky (Serengeti, Krugerov NP) -priradí
k podnebnému
pásmu rastlinné stupne

Obyvateľstvo a sídla

Rasy a ich lokalizácia, kočovné kmene,
prví ľudia, rozmiestnenie obyv.,
Najvýznamnejšie sídla: Alexandria,
Káhira, Pretória...

-vie charakterizovať
skupiny obyvateľov
-pozná hlavné mestá veľkých štátov,
-vie ich ukázať na mape

Dejepis

Hospodárstvo,
školstvo, zdravot.,
cest. ruch

Nerastné suroviny, rybolov,farebné
kovy, zlato, diamanty, negramotnosť,
civilizačné choroby,
najnavštevovanejšie miesta CR-safari
parky

-ovláda výskyt ner. surovín,
-vie popísať dôvody negramotnosti
-pozná príčiny vysokej chorobnosti
a úmrtnosti obyvateľstva
-vytvorí projekt zaujímavých miest
CR v Afrike

VMaR

Severná Afrika

Komplexná charakteristika oblasti
v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv.
hospod.
Štáty sev. Afriky : Egypt, Líbya,
Alţírsko, Tunisko, Maroko...

-vie vymenovať a lokalizovať štáty
VmaR
a ich hl. mestá
Dejepis
-ţiak opíše staré civilizácie, ich prínos
pre rozvoj svetadiela

Stredná Afrika

Komplexná charakteristika oblasti v
štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv.
hospod.
Štáty str. Afriky : Keňa, Tanzánie,
Somálsko, Pobreţie slonoviny...

-vie opísať safari parky,
-pozná význam ochrany prírody
-pozná význam konţského pralesa

VmaR
Dejepis

Tematický celok

Afrika

Ázia

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Juţná Afrika

Komplexná charakteristika oblasti
v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv.
hospod.
Štáty : JAR, Namíbia, Angola,
Madagaskar

-vie charakterizovať rozdiely
v hospodárstve krajín
-vie opísať spôsob ţivota v jednotl.
krajinách
-vie vymenovať hlavné problémy
afric. krajín

2,5

Pamiatky UNESCO

Pyramídy v Gize…-projekt

-vie príčinu vzniku pyramíd a ich
význam pre spoločnosť

2

Poloha a pobreţie

Orientácia na mape vzhľadom na -vie na mape určiť polohu Ázie vo
ostatné svetadiely, zálivy, polostrovy, vzťah k iným svetadielom,
prielivy,oceány
-pozná cestovateľov, ktorí skúmali
oblasť

Dejepis

2

Povrch

Povrchové celky( Himaláje, Karakoram, -vie vysvetliť, ako vznikli pohoria na
Pamír, Západosibírska níţina, Veľká
príkladoch podľa tematických máp,
čínska níţina, Tibetská náhorná plošina, obrázkov, fotografií – Himaláje
PúšťGobi

Geológia

1

Podnebie, pod.pásma, Podnebné
monzúnov
monzúny

2

Vodstvo

2

pásma

a oblasti,

vznik -vie určiť oblasti jednotlivých
podnebných pásiem a ich
charakteristické znaky,
opísať, ktoré faktory najviac
ovplyvňujú podnebie Ázie,

VmaR
Dejepis

Fyzika

Fyzika
Toky riek :Ţltá, Perlová, Modrá, -vie ukázať jednotlivé rieky, jazerá
Mekong, Ganga, Indus, Eufrat , Tigris.... -vie vysvetliť rozdiely vo vodnatosti
Jazerá: Kaspické more, Bajkal, Aral,
riek

Tematický celok

Ázia

Časová
dotácia

2

1

2

3

2

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Rastlinstvo a
ţivočišstvo, pôdy

Šírkové a výškové pásma a stupne, -vie vysvetliť vznik pásiem a stupňov Biológia
typické
ţivočíšstvo,
vznik
pôd, -opíše faktory ktoré ovplyvňujú vznik Environmentálna vých.
vyuţívanie prírod. krajín človekom
rastlinstva a ţivočíšstva
-priradí
k podnebnému
pásmu
rastlinné stupne

Obyvateľstvo a sídla

Rasy a ich lokalizácia, rozmiestnenie
obyvateľov, kočovné kmene, kultúrne
rozdiely, náboţenstvá
Najvýznamnejšie sídla: Tokio, Peking,
Dillí, Bombaj, Bagdad, Damask,
Teherán, Manila, Jakarta...

-vie charakterizovať skupiny
obyvateľov podľa farby pleti
-pozná rozdiely v ázijských
náboţenstvách
-pozná hlavné mestá veľkých štátov,

Dejepis, VmaR

Hospodárstvopoľnohospodárstvo,
priemysel, školstvo,
zdravotnictvo a CR

Priemysel, nerastné suroviny,
poľnohospodárske plodiny- ryţa,
bataty, bavlník, juta, ţivočíšna výroba
Ázijské tigre, elektrotechnika,
robotizácia,

-vie vymenovať najdôleţitejšie
poľnoh.plodiny
-pozná lokality pestovania plodín a
chovu zvierat
-pozná svetové značky výrobcov
automobilov, elektroniky

Biológia, Geológia
VmaR
Dejepis

Komplexná charakteristika oblasti
v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv.
hospod.
Štáty Arabského polostrova, Turecko,
štáty Perzského zálivu
najnavštevovanejšie miesta CR

-ovláda miesta výskytu ner. surovín –
ropa, zem. plyn
-vie ukázať na mape
najstaršie mestá sveta

Biológia

-vie zhodnotiť problémy
s preľudnením,
-chápe vplyv náboţenstva pre ţivot
-pozná mená slovenských horolezcov
na osemtisícovkách
-pozná ekologické problémy spojené
s pobytom horolezeckých výprav

Geológia

Juhozápadná Ázia

Juţná Ázia

Komplexná charakteristika oblasti
v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv.
hospod.
India, Nepál, Afganistan...
najnavštevovanejšie miesta CR

Tematický celok

Časová
dotácia

3

Juhovýchodná Ázia

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Komplexná charakteristika oblasti
v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv.
hospod.
Vietnam, Thajsko, Malajzia, Filipíny,
Indonézia
najnavštevovanejšie miesta CR

-vie lokalizovať jednotlivé štáty
-rozozná rozdiely v
jednotlivých kultúrach

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Dejepis, Fyzika

-vie lokalizovať jednotlivé štáty
-vie charakterizovať históriu
a hospodárstvo krajín

3

Východná Ázia

Komplexná charakteristika oblasti
v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv.
hospod.
Čína, Štáty Kórejského polostrova,
Japonsko...
najnavštevovanejšie miesta CR

-vie lokalizovať región
Dejepis, VmaR
-pozná spôsob ţivota v púštnej oblasti Environmentálna vých.
Fyzika
a v oblasti Sibíri
-pozná miesta výskytu nerast. surovín

2

Severná Ázia

Komplexná charakteristika oblasti
v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv.
hospod.
Ázijská časť Ruska, Mongolsko...

-pozná význam Hodvábnej
cesty- Samarkand, Buchara
-pozná ekol. prob. vysychania
Aralského jazera

VmaR

Stredná Ázia

Komplexná charakteristika oblasti
v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv.
hospod.
Kazachstan, Kirgizsko, Turménsko,
Azerbajdţan.
najnavštevovanejšie miesta CR

-chápe význam ochrany prírody

Dejepis

2

Záverečné
zhrnutie

Téma

2

2

-chápe dôvody ochrany
kultúrnych hodnôt
Náboţenská výchova
Biológia

Zaujímavosti prírody Národné parky, pútnické miesta
Ázie
Kultúrne pamiatky
UNESCO

Tádţ Mahál, Veľký čínsky múr, Petra
Angkor Vat...-projekty

Záverečné
hodnotenie,
opakovanie

Záverečné zhodnotenie, opakovanie

Dejepis
-vie opísať, čo ho zaujalo o Afrike a
Ázii

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Ročník: ôsmy
2 hodina: týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Predmet: Geografia
Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Úvod,
opakovanie

3

Úvod, opakovanie učiva 7. Afrika a Ázia-komplexná systematizácia
ročníka
učiva

-vie pouţiť získané poznatky o Afrike a
Ázie

Prírodné pomery
a obyvateľstvo
Európy

1

Rozloha, poloha
a ohraničenie Európy

Eurázia, Ural, Emba, Kaukaz, Kaspické more,
Bospor, Dardanely, rozloha, geografické
súradnice, obratník Raka, nultý poludník,
severná polárna kruţnica, severná pologuľa,
kontinent, svetadiel

MDV
- pozná rozlohu Európy, vie určiť hranicu
medzi Európou a Áziou;
- vie porovnať rozlohu Európy s ostatnými
svetadielmi
- vie určiť polohu svetadiela geografickými
súradnicami
- vie určiť polohu svetadiela vzhľadom na
rovník, nultý poludník, severnú polárnu
kruţnicu
- vie určiť polohu Európy vzhľadom na ostatné
svetadiely

1

Členitosť pobreţia

Polostrovy: Škandinávsky, Pyrenejský,
Apeninský, Jutský, Balkánsky
Ostrovy: Britské, Island, Sicília, Sardínia,
Korzika, Kréta
Moria: Stredozemné, Severné, Čierne, Baltské
Lamanšský prieliv, Gibraltársky prieliv,
Atlantický oceán

- vie pomocou mapy opísať členitosť : ostrovy, MDV
polostrovy, zálivy, prielivy, prieplavy a moria
obmývajúce Európu
- pozná rozdiel medzi ostrovom a polostrovom,
prielivom a prieplavom

2

Povrch

níţiny, pohoria, preliačiny, sopky, ľadovce,
fjordy,
Alpy, Karpaty, Pyreneje, Apeniny,
Škandinávske vrchy, Dináre, Ural, Stará planina
(Balkán), Mont Blanc, Etna, Vezuv, Hekla,
Východoeurópska níţina

- vie určiť na mape vybraté povrchové celky,
MDV
opísať ich polohu
- pozná názov najvyššieho vrchu Európy a jeho
nadmorskú výšku
- vie určiť na mape sopečné oblasti v Európe,
pozná najznámejšie sopky

1

Podnebie

podnebné pásma – studené, mierne, teplé
(subtropické)
podnebné oblasti – oceánska, prechodná,
pevninová
podnebné činitele – geografická poloha, vetry,
morské prúdy, vzdialenosť od oceána,
nadmorská výška, rozloţenie pohorí
Golfský prúd, prevládajúce západné vetry

- analyzuje činitele ovplyvňujúce podnebie
ENV
Európy
- určí podľa mapy rozloţenie podnebných
pásem v Európe a ich stručnú charakteristiku
- vysvetlí ako súvisí podnebie s polohou oblasti
- pozná vplyv Golfského prúdu na podnebie
priľahlých pevnín

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
ENV

2

Vodstvo

úmorie Atlantického oceána, SĽO, bezodtoková
oblasť (povodie Kaspického mora), Volga,
Dunaj, Rýn, Pád, Odra, Visla, Tiber, Temţa,
Seina, Pečora, Rhôna, Dneper
Ladoţské jazero, Balaton, Ţenevské jazero...
Prieplav Rýn – Mohan – Dunaj
Golfský prúd

- vie ukázať na mape, cez ktoré štáty pretekajú
najväčšie rieky
- vie určiť bezodtokovú oblasť
- vie určiť na mape toky riek, polohu jazier

2

Typy krajín – rastlinstvo,
ţivočíšstvo, pôdy

tundra, tajga, zmiešané a listnaté lesy, lesostepi
a stepi, subtropická krajina
výškové stupne v pohoriach
Tatranský národný park

- určí podľa mapy rozloţenie typov krajín
ENV
v Európe a vysvetlí ich súvislosť s podnebnými
pásmami
- opíše zásahy človeka do prírody
- vie uviesť príklady národných parkov
v Európe

2

Obyvateľstvo a sídla

Rusi, Nemci, Francúzi, Taliani, Angličania
Slovania, Germáni, Románi, Ugrofíni
rozmiestnenie obyv., hustota zaľudnenia,
štruktúra obyv. (rasová, náboţenská, veková,
podľa pohlavia)
mestské a vidiecke sídla, urbanizácia
Moskva, Paríţ, Londýn, Madrid, SanktPeterburg, Neapol, Berlín, Atény, Barcelona,
Rím...

- charakterizuje rozmiestnenie obyvateľstva
v Európe
- určí oblasti najväčšieho zaľudnenia
a riedkeho osídlenia
- vysvetlí ako prírodné pomery ovplyvňujú
ţivot ob.
- pozná hlavné národy sústredené v Európe
- určí, ku ktorej rase patrí obyv. Európy
- vymenuje najpočetnejšie jazykové skupiny
- určí prevládajúce náboţenstvá a oblasti ich
rozšírenia
- vie na mape ukázať najväčšie sídla Európy

4

Hospodárstvo Európy

Poľnohospodárstvo, priemysel, doprava a
cestovný ruch Európy

-charakterizuje poľnohospodárstvo Európy,
-charakterizuje priemyselné odvetvia
-určí typy dopravy
-vymenuje najväčšie destinácie Európy

História, činnosť a orgány európskej únie

-opísať históriu európskej únie
-vysvetlí činnosť únie
-vie charakterizovať orgány európskej únie

Európska únia
2

ENV

ENV

Tematický celok
Oblasti a štáty
Európy
Stredná Európa

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

21
2

Oblasti
Česko a štáty Európy
Česko

Jednotlivé
regiónySliezsko
Európy
Čechy, Morava,
Česká vysočina, Krkonoše, Šumava, Polabská
Čechy,
Sliezsko
níţina,Morava,
úvaly, Labe,
Vltava, minerálne pramene
Česká
vysočina,
Krkonoše,
Šumava,
Polabská
– kúpele,
kaolín,
hnedé a čierne
uhlie,
níţina,
úvaly,chemický,
Labe, Vltava,
minerálne
pramene
strojárstvo,
textilný
priemysel,
– sklárska
kúpele, kaolín,
výrobahnedé a čierne uhlie,
strojárstvo,
chemický,
Praha, Brno,
Ostravatextilný priemysel,
sklárska
výroba
Priepasť
Macocha, Český raj
Praha, Brno, Ostrava
Priepasť Macocha, Český raj

1

Poľsko

níţiny, pahorkatiny, Tatry, jazerá, Odra, Visla,
čierne a hnedé uhlie, síra
Horné a Dolné Sliezsko
Waršava, Katovice, Krakov, Wroclav, Poznaň,
Štetín, Gdansk, Gdynia

2

Maďarsko

1

Rakúsko

níţiny, černozeme, pusta, Dunaj, Tisa, Balaton,
teplé minerálne pramene, pšenica, kukurica,
cukrová repa, slnečnica, zelenina, ovocie, vinič,
bauxit, Budapešť, Debrecín, Miškovec, Segedín,
Pécs,
Alpy, Gyor
Vysoké Taury, Dunaj, jazerá, alpské

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

- opíše
MDV
- opíšeštáty
štátypodľa
podľapolohy,
polohy,prírodných
prírodných
MDV
pomerov,
pomerov,obyvateľstva,
obyvateľstva,úrovne
úrovnehospodárstva
hospodárstva
a akultúrnych
kultúrnychtradícií
tradícií
-opíše
-opíšeoblasti
oblastivhodné
vhodnépre
prepoľnohospodársku
poľnohospodársku
výrobu,
výrobu,najvýznamnejšie
najvýznamnejšiestrediská
strediská
priemyselnej
priemyselnejvýroby,
výroby,najdôleţitejšie
najdôleţitejšievýrobky
výrobky
a azaujímavosti
typické
pre
zaujímavosti typické prejednotlivé
jednotlivéštáty
štáty
- pomocou
- pomocoumapy
mapyzíska
získaúdaje
údajeo oťaţbe
ťaţbe
nerastných
nerastnýchsurovín
surovín
- charakterizuje
- charakterizujedopravu
dopravuv vjednotlivých
jednotlivýchštátoch
štátoch
a avymenuje
vymenujenajväčšie
najväčšieletiská
letiskáa aprístavy
prístavy
MDV
- určí moţnosti vyuţitia jednotlivých oblastí
a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu
- určí štáty patriace do EÚ a štáty snaţiace sa
o vstup do EÚ
- uvedie, v ktorých štátoch sa nachádzajú
známe stavby alebo kultúrne pamiatky
MDV

MDV

pasienky, lesy, magnezit, kamenná soľ, vodné
elektrárne, turistika, rekreácia, zimné športy
Viedeň, Graz, Linec, Salzburg, Innsbruck
1

Švajčiarsko,
Lichtenštajnsko

Alpy, Rýn, jazerá, vodné elektrárne, horské lúky
a pasienky, presné strojárstvo, hodinky, lieky,
syry, čokoláda, banky, Bern, Zurich, Ţeneva,
Bazilej, neutrálny štát, cestovný ruch
knieţatstvo Lichtenštajnsko –cestovný ruch

MDV

2

Nemecko

spolková republika, Rýn, Labe, Dunaj, čierne
a hnedé uhlie, draselné soli, kamenná soľ
Porúrie, Porýnie, Sasko
rozvinutý priemysel – strojárstvo: námorné lode,
automobily, lietadlá, elektronika,
elektrotechnika, optické prístroje
Berlín, Hamburg, Brémy, Mníchov, Kolín nad
Rýnom, Lipsko, Frankfurt nad Mohanom,
Dráţďany

MDV

Tematický celok
Západná Európa

Časová
dotácia

Téma

2

Francúzsko
Monaco

2

Štáty Benelux

3

Veľká Británia a Írsko

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

MDV
- opíše štáty podľa polohy, prírodných
pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií
-opíše oblasti vhodné pre poľnohospodársku
výrobu, najvýznamnejšie strediská
priemyselnej výroby, najdôleţitejšie výrobky
a zaujímavosti typické pre jednotlivé štáty
- pomocou mapy získa údaje o ťaţbe
nerastných surovín
- charakterizuje dopravu v jednotlivých štátoch
a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
priekopníci hospodárskej spolupráce v Európe,
MDV
- určí moţnosti vyuţitia jednotlivých oblastí
husto zaľudnené štáty, Flámi, Valóni, preliačiny, a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu
poldre, brúsenie diamantov, kvetinové polia
- určí štáty patriace do EÚ a štáty snaţiace sa
Brusel – sídlo najvyšších orgánov EÚ;
o vstup do EÚ
Antverpy, Amsterdam, Rotterdam, Haag,
- uvedie, v ktorých štátoch sa nachádzajú
námorná, riečna, letecká a ţelezničná doprava
známe stavby alebo kultúrne pamiatky
Luxemburg – medzinárodné banky, hutníctvo,
cudzinci
Alpy, Pyreneje, Centrálny masív, Korzika,
Loire, Rhôna, Seina, Rýn
pšenica, vinič, ovocinárstvo, Paríţska panva,
Lotrinsko, Alsasko, jadrové elektrárne, Paríţ,
Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux
cestovný ruch – Paríţ (Louvre), francúzska
Riviéra, Alpy, Lurdy...
knieţatstvo Monako – kasína, bankovníctvo,
Formula 1

Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko,
Temţa, Severn, Lamanšský prieliv, rybolov,
ropa a zemný plyn v Severnom mori, strojárska,
chemická a textilná výroba; Londýn,
Birmingham, Manchester, Liverpool, Glasgow
Edinburgh, Belfast
cestovný ruch – Westminster, Stonehenge,
Oxford, Cambridge
zelený ostrov – lúky, pasienky
veľké vysťahovalectvo; boj za zjednotenie
celého Írska (IRA)
rybolov, chov hovädzieho dobytka a oviec;
Dublin

MDV

Tematický celok
Severná Európa

Južná Európa

Časová
dotácia

Téma

2

Dánsko, Island

1

Nórsko

1

Švédsko

1

Fínsko

1

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

- opíše štáty podľa polohy, prírodných
pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií
-opíše oblasti vhodné pre poľnohospodársku
výrobu, najvýznamnejšie strediská
priemyselnej výroby, najdôleţitejšie výrobky
a zaujímavosti typické pre jednotlivé štáty
- pomocou mapy získa údaje o ťaţbe
fjordy, ľadovce, vodné elektrárne, spracovanie
nerastných surovín
dreva, výroba papiera, ťaţba ropy, prístavy,
- charakterizuje dopravu v jednotlivých štátoch
rybolov, námorná doprava, Oslo, Bergen
a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
- určí moţnosti vyuţitia jednotlivých oblastí
lesy, jazerá, vodné elektrárne, ťaţba dreva,
a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu
najkvalitnejšia ţelezná ruda, hutníctvo – kvalitná
- určí štáty patriace do EÚ a štáty snaţiace sa
oceľ, strojárstvo, spracovanie dreva – papier,
o vstup do EÚ
nábytok; Štokholm, Goteborg, Malmo
- uvedie, v ktorých štátoch sa nachádzajú
známe stavby alebo kultúrne pamiatky
Botnický záliv, Fínsky záliv, krajina tisícich
jazier, močiare, rybolov, chov sobov, lesy,
drevospracujúci priemysel – papier, celulóza,
nábytok
rašelina, fosfáty
Helsinki, Espoo, Turku, Tampere

MDV

Pobaltské štáty

Litva, Lotyšsko, Estónsko
prístavy pri Baltskom mori
Západná Dvina, Neman, jazerá,
močiare, rašelina, horľavé bridlice, jantár,
krmoviny, rybolov
Vilnius, Riga, Tallin, Klajpeda

MDV

2

Španielsko

Kanárske ostrovy, Baleáry, Sierra Nevada,
Pyreneje, Tajo, Ebro, Duero, olivy, vinič,
citrusy, korkový dub, ortuť, Katalánsko,
Baskicko, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza,
krajina cestovného ruchu
horský štát Andorra – obchod a cestovný ruch

MDV

1

Portugalsko

Azory, Madeira, Lisabon, Porto, citrusy, mandle, figy,
datle, olivy, vinič, korkový dub, rybolov (sardinky),
spracovanie rýb, príjmy z cestovného ruchu

MDV

Jutský polostrov, Sjaelland, Fyn, Skagerrak,
Kattegat, Faerské ostrovy, Grónsko, orná pôda,
rybolov, ropa a zemný plyn v Severnom mori,
námorná doprava, trajekty, Kodaň
ostrovný štát, činné sopky, ľadovce, gejzíry,
horúce pramene, vyuţitie geotermálnej energie,
pasienky – dobytok, ovce; rybolov, Reykjavík

MDV

MDV

MDV

Tematický celok

Juhovýchodná
Európa

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Sicília, Sardínia, Lipárske ostrovy, Alpy,
Apeniny, Pádska níţina, Etna, Vezuv, Pád,
Tiber, najviac ryţe v Európe, pomaranče, olivy,
krovinaté porasty – macchie, ortuť, síra, soli,
mramor
strojárstvo – automobily, lode, elektrotechnika;
hutníctvo, chemická, potravinárska, textilná
a obuvnícka výroba
Rím, Miláno, Turín, Janov, Benátky, Florencia,
Neapol
San Marino – príjmy z turistického ruchu
Vatikán – najmenší štát sveta, stredisko
katolíckej cirkvi a pápeţa
Malta – dôleţitá poloha, cestovný ruch

MDV
- opíše štáty podľa polohy, prírodných
pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií
-opíše oblasti vhodné pre poľnohospodársku
výrobu, najvýznamnejšie strediská
priemyselnej výroby, najdôleţitejšie výrobky
a zaujímavosti typické pre jednotlivé štáty
- pomocou mapy získa údaje o ťaţbe
nerastných surovín
- charakterizuje dopravu v jednotlivých štátoch
a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
- určí moţnosti vyuţitia jednotlivých oblastí
a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu
- určí štáty patriace do EÚ a štáty snaţiace sa
o vstup do EÚ
členité pobreţie – Peloponéz, Chalkidikí, Rodos, - uvedie, v ktorých štátoch sa nachádzajú
MDV
Kréta...
známe stavby alebo kultúrne pamiatky
Olymp, Korintský prieplav, pasienky – ovce,
kozy
vinič, olivy, figy, citrusy, tabak, hrozienka,
rybolov, lov morských húb, hnedé uhlie,
mramor, rudy, Athény, Pireus, Solún; námorná
doprava
cestovný ruch: stredomorská príroda, pláţe,
miesta gréckej histórie

2

Taliansko
Vatikán
San Marino
Malta

1

Grécko

1

Albánsko, Macedónsko

Prokletije, jazerá – Skadarské, Ochridské,
Prespanské; bohatstvo lesov, prírodný asfalt,
rudy, Tirana, Drač
Vardar, rudy chrómu, medi, ţeleza – hutníctvo;
Skopje

MDV

2

Srbsko, Čierna Hora,
Bosna a Hercegovina

Belehrad, Kosovo, Priština, Vojvodina, Novi
Sad, Podgorica, prímorské rekreačné strediská,
Kotorská boka, krasové plošiny
Čierna Hora – ekologický štát
Sarajevo, Moslimovia, Srbi, Chorváti, Sáva,
Drina, Neretva
pohoria – pasienky: dobytok, ovce, kozy; lesy
občianska vojna (1992 – 1995)

MDV

Tematický celok

Východná Európa

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

1

Chorvátsko
Slovinsko

Dalmácia, Dináre, Sáva. Dráva,
poľnohospodárstvo – pšenica, kukurica, vinič,
ovocie; vodná energia, strojárstvo,
potravinárstvo, výroba chemikálií, hliníka;
Záhreb, Rijeka; rekreačné oblasti (Pula, Zadar,
Split, Makarska, Dubrovnik); Plitvické jazerá
Julské Alpy, Karavanky, Kras
bohatstvo dreva, vodnej energie
Ľubľana, Maribor, Koper

MDV
- opíše štáty podľa polohy, prírodných
pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií
-opíše oblasti vhodné pre poľnohospodársku
výrobu, najvýznamnejšie strediská
priemyselnej výroby, najdôleţitejšie výrobky
a zaujímavosti typické pre jednotlivé štáty
- pomocou mapy získa údaje o ťaţbe
nerastných surovín
- charakterizuje dopravu v jednotlivých štátoch
MDV
a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
- určí moţnosti vyuţitia jednotlivých oblastí
a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu
- určí štáty patriace do EÚ a štáty snaţiace sa
o vstup do EÚ
- uvedie, v ktorých štátoch sa nachádzajú
známe stavby alebo kultúrne pamiatky

1

Bulharsko

Pobreţie Čierneho mora, Dunaj, Marica, Rila,
Pirin, Rodopy, Stará planina (Balkán),
Hornotrácka níţina, černozeme – zelenina,
ovocie, pšenica, kukurica, slnečnica, tabak,
vinič,
bavlník, ruţe
Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Stara Zagora,
Ruse
rekreačné strediská – Zlaté piesky, Nesebar

2

Rumunsko

Dunajská delta, Karpaty – lesy, Valašská níţina
– poľnohospodárstvo: kukurica, pšenica, chov
oviec, Dunaj, loţiská ropy – okolie Ploješti
petrochémia, hutníctvo, strojárstvo, Bukurešť,
Brašov, Kluţ, Konstanca

MDV

1

Ukrajina

Čierne more, Azovské more, Krym, Karpaty,
Krymské vrchy, Dneper, orná pôda: pšenica,
kukurica, cukrová repa, slnečnica; čierne uhlie –
Donbas, mangánová a ţelezná ruda – Krivoj
Rog
hutníctvo, strojárstvo, chem.pr.
Podneprie, Dnepropetrovsk, Doneck, Charkov,
Odessa, Kyjev, Ľvov, Uţhorod, Černobyľ

MDV

1

Bielorusko
Moldavsko

Pinské močiare, Západná Dvina, Neman, Bug,
Dneper – prieplavy
podzoly, Bieloveţský NP, Minsk
Prut, černozeme, poľnohospodárstvo:
vinohradníctvo, ovocinárstvo
Kišiňov, Gagauzovia

MDV

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

3

Rusko

Východoeurópska a Západosibírska níţina, Ural,
Kaukaz, Altaj, Stredosibírska plošina, Volga,
Ob, Jenisej, Lena, Amur, Bajkal; tajga – ťaţba
dreva, chov a lov koţušinovej zveri, stepi –
černozeme: pšenica, kukurica, slnečnica,
cukrová repa
federatívny štát, autonómne republiky, pestré
národnostné zloţenie; ropa, zemný plyn, čierne
a hnedé uhlie, ţelezná ruda, farebné kovy,
apatity, soli, zlato, diamanty, vodná energia
Transsibírska magistrála, Bajkalsko-amurská
magistrála, Moskovská oblasť, Ural, Povolţie,
čiernomorské pobreţie, Západná Sibír,
Východná Sibír, Ďaleký Východ
Moskva, Sankt Peterburg, Murmansk, Kazaň,
Samara, Voroneţ, Novosibirsk, Omsk, Irkutsk,
Vladivostok...

MDV
- opíše štáty podľa polohy, prírodných
pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií
-opíše oblasti vhodné pre poľnohospodársku
výrobu, najvýznamnejšie strediská
priemyselnej výroby, najdôleţitejšie výrobky
a zaujímavosti typické pre jednotlivé štáty
- pomocou mapy získa údaje o ťaţbe
nerastných surovín
- charakterizuje dopravu v jednotlivých štátoch
a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
- určí moţnosti vyuţitia jednotlivých oblastí
a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu
- určí štáty patriace do EÚ a štáty snaţiace sa
o vstup do EÚ
- uvedie, v ktorých štátoch sa nachádzajú
známe stavby alebo kultúrne pamiatky

2

Cestujeme po Európe

Projekty z Európy-cestovanie cez Európu

- vytvorením a odprezentovaním projektu
o zaujímavých miestach Európy aplikuje
nadobudnuté vedomosti

MDV

2

Súhrn, opakovanie

Sumarizácia poznatkov z Európy

-vie aplikovať získané poznatky z Európy

MDV

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Geografia
Tematický celok

Ročník: deviaty
2 hodina: týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj

1

Úvod

Pripraviť ţiakov na získavanie nových vedomostí Osvojiť si systém a organizáciu
Oboznámiť ţiakov s plánom práce, témami,
vyučovacieho procesu.
projektmi, pravidlami a harmonogramom počas
školského roka
Osvojiť si pravidlá a spôsoby hodnotenia.

Opakovanie učiva zo
8.ročníka

3

Základné informácie o
Európe

Pomocou mapy a interaktívnych prac. listov
Orientovať sa na mape daného svetadielu,
zopakovať základné poznatky o Európe – poloha, poznať jeho základné charakteristiky.
rozloha fyzickogeografická
a humánnogeografická charakteristika

Environmentálna výchova
Multikultúrna výchova

Geográfia v bežnom
živote

4

Tematické mapy.
Geografické súradnice,
mierka.
GPS v praxi

2

Rozloha, poloha

Vedieť čítať mapy rôzneho druhu,
interpretovať ich obsah. Vedieť načrtnúť obraz
okolia. Poznať legendu mapy.
Vedieť určiť geografické súradnice a
orientovať s podľa nich na mape. Poznať
mierku mapy a pouţiť ju na výpočet
skutočných vzdialeností. Opísať prístroje
GPS a poznať princípy ich fungovania.
Vedieť lokalizovať Slovensko na mape sveta
a Európy. Ukázať okrajové body Slovenska a
určiť ich geografické súradnice. Poznať
najvyšší a najniţší bod územia Slovenska.
Ukázať na mape geografický stred Slovenska
resp. Európy.

Environmentálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova

Fyzicko-geografická
charakteristika
Slovenska

1

Historický vývoj

Vedieť vymenovať druhy máp a ich znaky,
definovať pojem mapa, glóbus
Charakterizovať a vysvetliť pojmy zemepisná
šírka a dĺţka – poznať históriu ich zavedenia
Určiť polohu ľubovoľného miesta na Zemi
prostredníctvom súradníc
Poznať zariadenia GPS – ich uţitočnosť
v rôznych oblastiach ţivota
Poznať rozlohu Slovenska, určiť polohu
Slovenska vzhľadom na Európu a ostatné
svetadiely,
S vyuţitím pomocou
GPS alebozemepisných
Google Earthsúradníc,
určiť
vedieť
ukázať
krajné body Slovenska .
zemepisné
súradnice
Porovnať rozlohu Slovenska s ostatnými štátmi
Európy
Poznať a vedieť popísať historický vývoj
Slovenska.

Poznať rozdelenie územia Slovenska na
historické kraje a vedieť ich ukázať.
Charakterizovať kultúru a tradície Slovákov.
Poznať štátne symboly a významné udalosti
vzniku Slovenska. Určiť a ukázať na mape
miesto najstaršieho osídlenia na území
dnešného Slovenska.

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova

Tematický celok

Časová
Téma
dotácia
4
Geologická stavba.

Obsahový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Poznať členenenie Karpát.Rozpoznať vnútornú Environmentálna výchova
stavbu pohorí. Určiť známe jaskyne.
Výkonový štandard

Vedieť aké horniny tvoria flyšové, jadrové
a sopečné pohoria. Roztriediť pohoria podľa
geologickej stavby. Vymenovať a poznať
vyuţitie nerastných surovín vyskytujúcich sa na
Slovensku.
Opísať a ako pôsobia vonkajšie činitele na povrch Stručne opísať vznik pohorí v jednotlivých
Environmentálna výchova
v jednotlivých častiach Slovenska a uviesť ich
obdobiach. Vysvetliť vplyv vonkajších
príklady.
činiteľov. Poznať útvary reliéfu Slovenska.
Vysvetliť na príkladoch ako vzniká skalné mesto,
riečna dolina, ľadovcová dolina, sprašové nánosy,
jaskyne, meandre, mŕtve ramená, jazerá a
vymenovať príklady.
Určiť, ktorý činiteľ prevládal v danej lokalite a
dotvoril zemský povrch podľa rôznych obrázkov
oblastí Slovenska
Povrchové celkyKarpaty, Vysoké Tatry, Nízke Ukázať na mape povrchové celky Slovenska,
Environmentálna výchova
Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Malé Karpaty,
charakterizovať ich polohu a porovnať ich
Slovenské Rudohorie, Vihorlat, Slovenský raj,
nadmorskú výšku podľa mapy.Charakterizovať
Muránska planina, Poľana, Pieniny,Štiavnické
rozloţenie níţin,kotlín a uviesť ich význam pre
vrchy, Slanské vrchy, kotlina: Košická,
obyvateľstvo Slovenska
Juhoslovenská, Hornonitrianska, Ţilinská,
Povaţské Podolie, Panónska panva, níţina:
Záhorská, Podunajská, Východoslovenská

1

Premeny povrchu

4

Povrchové celky

1

Podnebie

podnebné činitele, teplá, mierna, chladná
podnebná oblasť, teplotné maximum,
minimum, kontinentalita

Opísať vplyv činiteľov na podnebie
Slovenska a uviesť ich
príklady.Charakterizovať zmeny počasia
počas ročných období.

Biológia, Enviromentálna
výchova

1

Vodstvo, rieky

Dunaj, Váh, Hron, Hornád, Nitra, Slaná, Torysa,
Dunajec, Poprad, Ondava, Topľa, Ipeľ, Laborec
, Uh, Latorica, Tisa, Cirocha, Bodva, Morava,
Orava, vodopády, rozvodie, úmorie Čierneho
mora a Baltského mora

Na mape určiť vybrané toky riek, poznať
ich charakteristiku. Poznať úmoria
slovenských riek. Charakterizovať
význam vodstva na Slovensku.

Biológia, Enviromentálna
výchova

1

Jazerá, vodné
nádrţe

tajchy, plesá,rybníky, močiare, vodné
nádrţe, vodné dielo Gabčíkovo

Určiť na mape vybrané jazerá, nádrţe,

Biológia, Enviromentálna
výchova

Tematický celok

Časová
dotácia
1

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Environmentálna výchova

Podzemná voda

termálne a minerálne pramene, Rajec, Budiš,
Fatra, Slatina, Baldovská, Cigeľka, kúpele:
Piešťany, Lúčky, Bardejovské, Trenčianske
Teplice, Starý Smokovec,Číţ, Ţitný ostrov,
gejzír

Poznať najznámejšie zdroje podzemných
vôd na Slovensku. Zhodnotiť moţnosti
ich vyuţitia. Poznať známe kúpele.

1

Pôdy

fluvizem, kambizem, černozem, podzol,
hnedozem, čiernice, rendzina,

Vymenovať pôdne typy a poznať ich
výskyt a vyuţitie na Slovensku.

Biológia, Enviromentálna
výchova

1

Rastlinstvo a ţivočíšstvo

vegetačné stupne, buk, dub, hrab, vŕba, jelša,
topoľ, smrek, jedľa, borovica, kosodrevina,
medveď, líška, vlk, jeleň, diviak, zajac,
baţant, drop, sova, kamzík, rys, svišť,
hus, kačica, jastrab, vrabec, lastovička,
bocian, kapor, pstruh, vydra,

Poznať vegetačné stupne na
Slovensku. Vymenovať zástupcov fauny
a flóry na území Slovenska pre
jednotlivé lokality.

Biológia, Enviromentálna
výchova

1

Národné parky a pamiatky TANAP, NAPANT, PIENAP, Veľká
UNESCO
Fatra, Malá Fatra,Slovenský raj, Slovenský kras,
Muránska planina,Poloniny, Spišský hrad a
Spišská Kapitula, Vlkolínec, jaskyne
Slovenského krasu, Karpatské pralesy, Banská
Štiavnica a okolie,Bardejov, Levoča

Vymenovať a ukázať na mape národné parky.
Charakterizovať v čom sú výnimočné.
Zdôvodniť význam ich ochrany. Porovnať
vybrané NP vo svete a NP na Slovensku.

Environmentálna výchova,
Multikulturálna výchova

Zhrnutie učiva z prírodných pomerov Slovenska Vedieť zhrnúť poznatkov

Opakovanie
prírodných
pomerov

1

Humánno-geografická
charakteristika
Slovenska

1

Obyvateľstvo

1

Sídla

1

Hospodárstvo,
ťaţba nerastných
surovín

Slováci, Maďari, Česi, Rusíni, Ukrajinci,
Rómovia, počet obyvateľstva, migrácia,
prirodzený prírastok, stredná dĺţka ţivota,
produktívny vek
Bratislava, Košice, Prešov, Ţilina, Nitra, Banská
Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad,
Prievidza, Zvolen, Banská Štiavnica, Bardejov,
Komárno, Kremnica, Levoča, Michalovce,
Piešťany

Stručne charakterizovať obyvateľstvo
Slovenska. Poznať národnostné menšiny.

Multikulturálna výchova
Dejepis

Charakterizovať osídlenie územia Slovenska.
Uviesť vhodné podmienky osídlenia.
Vybrané sídla určiť na mape a uviesť ich
stručnú charakteristiku. Zdôvodniť
nerovnomernosť osídlenia.

Dejepis, Dopravná výchova

Povaţie, Ponitrie, Záhorie, čierne uhlie,
hnedé uhlie, lignit, ropa, zemný plyn,
ţelezná ruda, medená ruda, zlato, vápenec, soľ,
stavebný kameň, kremeň, piesok, štrk

Charakterizovať najvýznamnejšie
Biológia, Enviromentálna
hospodárske aktivity na Slovensku a ukázať na výchova
mape hospodársky najvyspelejšie regióny. Určiť
na mape výskyt nerastných surovín

Tematický celok

Opakovanie
spoločenských
pomerov

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

hutnícky, energetický, potravinársky,
chemický, strojársky, papierenský,
drevospracujúci, elektrotechnický, textilný,
garbiarsky, Slovnaft, VSŢ, SCP Mondi,
Imuna, Matador, Bučina, Tento, Duslo,
Chemosvit,
Tatravagónka
pšenica,
kukurica, zemiaky, jačmeň,
cukrová repa, ovocie, zelenina, vinič,
slnečnica, repka olejná,

Vymenovať a stručne opísať zameranie
priemyselných odvetví na Slovensku.
Poznať najznámejšie podniky na
Slovensku.

Doprava

diaľnice, ropovod Druţba, plynovod Bratstvo,
letiská: Bratislava, Košice, Poprad, prístav
Komárno, tunel Branisko, Sitina, Bôrik

Poznať a lokalizovať koncentráciu
rôznych typov dopravy na Slovensku.
Charakterizovať dopravu v jednotlivých
regiónoch.

1

Sluţby

zdravotníctvo, školstvo, ubytovanie,
stravovanie, kultúra, zásobovanie vodou,
elektrickou energiou, telekomunikačné
siete, internet, reklama

Stručne charakterizovať najviac zastúpené
sluţby na Slovensku.

1

Obchod

dovoz: nerastných surovín, potravín,
strojov a zariadení, vývoz: automobily,
veľtrh Agrokomplex Nitra, Incheba
Bratislava

Poznať hlavné komodity obchodu
Slovenska pre vývoz a dovoz. Uviesť
krajiny, s ktorými obchoduje Slovensko.

1

Cestovný ruch

Strediská letnej a zimnej rekreácie, Vysoké a
Nízke Tatry, hrady a zámky, ľudová
architektúra, jaskyne, botanické a
zoologické záhrady, arboréta, akvaparky,
kúpele, pútnické miesta,

2

Priemysel

1

Poľnohospodárstvo

1

1

Zhrnutie učiva z prírodných pomerov
Slovenska

Charakterizovať zameranie
poľnohospodárstva v rámci pestovania
plodín.

Podľa mapy vyznačiť dôleţité oblasti CR
a opísať ich zaujímavé miesta.

Vedieť zhrnúť poznatkov

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Dejepis, Enviromenálna
výchova

Biológia, Enviromentálna
výchova

Dopravná výchova

Multikulturálna a mediálna
výchova

Dopravná a multikulturálna
výchova

Multikulturálna a mediálna
výchova

Tematický celok
Environmentálne
súvislosti

Regióny Slovenskaadministratívne
delenie

Časová
dotácia
1

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Enviromentálna výchova

Znečisťovanie
prírody

stupne narušenia ţivotného prostredia, adaptácia, Poznať stupne narušenia ţivotného
prostredia človekom a uviesť k nim
areál, biocenóza, biomasa, imisie, ekológia,
príklady. Vysvetliť význam základných
ekosystém, emisie, exhaláty, freóny
enviromentánych pojmov. Určiť činitele,
znečisťujúce prostredie na území
Slovenska.

1

Kalamity a prírodné
hrozby

tektonické, biologické, hydrologické:
záplavy, sucho, snehová kalamita, globálne
hrozby

Určiť prírodné hrozby, ktoré postihujú
územie Slovenska.

Enviromentálna výchova

1

Rozdiely medzi
regiónmi Slovenska

ekonomické, sociálne, kultúrne rozdiely

Uviesť príčiny vzniku a dôsledky
regionálnych rozdielov na území
Slovenska.

Dejepis, Finančná
gramotnosť

8

Kraje západného
Slovenska

Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a
Trenčiansky kraj

4

Kraje stredného Slovenska Ţilinský a Banskobystrický kraj

4

Kraje východného
Slovenska

Zhrnutie krajov
Slovenska

1

Malý región

5

Vedieť komplexne charakterizovať
jednotlivé kraje Slovenska

Košický a Prešovský kraj

Zhrnutie učiva z krajov Slovenska
Vedieť zhrnúť poznatkov

2

Malý region-okres
Dunajská Streda-rodný
kraj
Súhrn, opakovanie

Projekt-komplexne spracovať rodnú obec

Vedieť spracovať rodnú obec

Sumarizácia poznatkov zo Slovenska

Vedieť aplikovať získané poznatky zo
Slovenska

Dejepis, Biológia, Mediálna
a Multikulturálna výchova,
Enviromentálna a Dopravná
výchova

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 ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Umenie a kultúra
Hudobná výchova – Zenei nevelés
piaty, šiesty, siedmy
týţdenne 1 hodina

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Maďarský

ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby
novým generáciám, pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti kaţdého človeka. Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej
oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa. Hudobnosť národa
neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole
pokrýva celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka.
Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamenajú nenahraditeľný prostriedok
formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v
kontexte s inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť
žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej,
regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Hudobnodramatické činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými
prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci vyuţívajú skúsenosti,
vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov, ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych problémov detského života. V tejto súvislosti pôjde
predovšetkým o zážitky z hudby, o participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej hre. Komplexne poňaté hudobné
činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, aby
prinášali radosť a

možnosť sebarealizácie. Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od hudobných zážitkov k poznatkom a
vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a
smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkov i vedomostí.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho
vyjadrovania.
Kognitívne ciele
Cieľom je, aby žiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. Na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných
skúseností a hudobných zručností nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní
umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti, spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých štýlových období a
ich vybrané diela, uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede hudobných diel v kontexte s európskou hudobnou
kultúrou, získajú úctu ku svojej kultúre, prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať
umeleckými prostriedkami, nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela a hudobné prejavy vlastného národa, iných národov a
etník, v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova,
zemepis, cudzí jazyk).
Soc. ciele
Uvedomené počúvanie hudby môţe – a to úplne nenásilne – vychovávať k empatii.
Tieto etické momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin
opodstatnenosti hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),
- na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po rozsiahlejšie umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje
estetické zážitky,
- dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých osudoch inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické
a etické hodnoty obsiahnuté v hudbe,
- schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobno-dramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a
realizáciu spoločnej a vlastnej práce,
- vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného
času.

Psychomotorické ciele
- žiaci dokáţu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činností,
- v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných činnostiach,
- na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať
s okolitým svetom.
Kompetencie
Veľmi dôleţité a potrebné je dosiahnuť, aby dobre vedená hudobná výchova participovala na dosiahnutí kľúčových kompetencii žiakov sekundárneho
vzdelávania. Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- formoval a rozvíjal emocionálny svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne
vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými
dielami, tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami,
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám
- hudobná výchova participovala na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej,
komunikačnej kompetencie.
Základom obsahu hudobnej výchovy je hudobné umenie, neustály kontakt žiakov so znejúcou hudbou, podnecujúcou estetický zážitok a prehĺbenie
poznatkov a skúseností žiakov získaných sústavou hudobných činností.

Učebné zdroje
Učebnica hudobnej výchovy pre 5.roč. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským /Mgr. Lukovics Mária/
Učebnica hudobnej výchovy pre 6.roč. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským /Mgr. Lukovics Mária/
Učebnica hudobnej výchovy pre 7. A 8.roč. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským /Stirber Lajos/
CD nahrávky, internet, rytmické a melodické nástroje

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

Poslanie ľudovej
piesne v ţivote
človeka a spoločnosti

Časová
dotácia
2

6

Ročník: piaty
1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Tém
a

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Oboznámenie sa s novou učebnicu, spoznanie
piesne podľa melódie a rytmu.

Spoznanie piesne z 1-4 roč.

Biológia,
Dejepis

Hlasové cvičenia
O správnom spievaní.

Rozširovanie hlasového rozsahu, hlasová hygiena,
správne spevácke návyky, artikulácia.

Vedieť správne dýchať, artikulovať,
intonovať.

Biológia

Erdő, erdő, de magas
a teteje.

Pentaton-sluchové rozlišovanie pentatonickej
stupnice

Vedieť nájsť tóny pentatonickej stupnice v
ľudovej piesni.

Dejepis

Esik eső, nagy sár van
az úton.

Bodkovaný rytmus-hudobné metrum, rytmus –
spev v 2/4, ¾ , 4/4 takte.

Vedieť aplikovať bodkovaný rytmus.

Matematika

Nosza legény a táncba

7

Výkonový štandard

Opakovanie piesní z I.
stupňa

Folszálott a páva

Významné dni,
ľudové zvyky, sviatky

Obsahový štandard

Dejepis
Ľud. p. starého štýlu-orientácia v hudobnom priestore Nájsť v piesni črty starého štýlu
a elementárna analýza piesne
Vedieť sa orientovať v grafickom zázname
Durová stupnica-sluchové rozlišovanie a intonácia
piesne
durových motívov, melodických obmien.
Vedieť sa orientovať v grafickom zázname
piesne

Széles a Duna

Molová stupnica- sluchové rozlišovanie a intonácia
molových motívov, melodických obmien.

A csitári hegyek alatt,
csillagok, csillagok

Ľudové piesne nového štýlu- orientácia v hudobnom Nájsť v piesni črty nového štýlu
priestore a elementárna analýza piesne

Vianočné zvyky

Pôvod vianočných zvykov. Pripravujeme sa na
Vianoce

Poznať vianočných zvykov a piesní.

Etická a náboženská výchova

Pásztorok, keljunk fel
!

Hra na hudobných nástrojoch, nástrojová
reprodukcia vianočných melódií

Reprodukovať vianočné piesne na
hudobných nástrojoch

Etická a náboženská výchova

Betlehem kis
falucskában

Hra a tvorba sprievodov na detských hudobných
nástrojoch

Sprevádzať pieseň na detských hudobných
nástrojoch.

Etická a náboženská výchova

Fašiangy:
A,a,a, Menyasszony
vőlegény

Pohybové vyjadrenie charakteru piesne a vyjadrenie Vedieť pohybovať v počase spievania.
hudobného výrazu a nálady.

Dejepis

Dejepis, Etická a náboženská
výchova

Tematický celok

Zbieranie ľudových
piesní

Časová
dotácia

5

Obsahový štandard

Téma

Reagovať pohybom na znejúcu hudbu, na
Dejepis
vyjadrenie metra, tempa, dynamiky, pohybu
a obrysu melódie v súlade s charakterom piesne

Deň matiek:
Köszöntő

Dvojhlas

Žiak spieva na základe svojich dispozícií
intonačne čisto, rytmicky presne so
zodpovedajúcim výrazom dvojhlasne

Turíce:

Folklór

Poznať folklórne oblasti, typické piesne, tance, Etická výchova
kroje, zvyky, piesne.

Kompozícia kánonu.

Žiak spieva kánon na základe svojich dispozícií
intonačne čisto, rytmicky presne

Ţivot a dielo Z.
Kodálya..

Hudobné dielo a jeho autor

Poznať meno hudobného skladateľa a jeho
najznámejšie diela.

Z. Kodály: Kállai
kettós..

Nástroje ľudového orchestra, ich znenie.
Rozpoznanie nástrojov podľa obrázka a znenia.

Rozpoznať nástrojov podľa obrázka a znenia.

Megfogtam egy
szúnyogot

Ľudové piesne iných národov
Béla Bartók :Štyri
slovenské piesne Ľudové
hudobné nástroje
7

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Používanie taktovacích gest.
Spomíname na 15.
marec:
Kossuth Lajos
táborában , Gábor Áron
rézágyúja

Ţivot a dielo B. Bartóka Hudobné dielo a jeho autor

Počúvanie hudby:

Výkonový štandard

Etická výchova

Dejepis

Poznať meno hudobného skladateľa a jeho
najznámejšie diela
Poznať ľudové piesne iných národov

Dejepis

Literatúra, Mediálna výchova

Kodály: Háry János

Verbálne vyjadrenie svojho názoru a zážitku z
počúvanej hudby.

Počúvať spracované ľudové piesne v zbieraní
Kodálya

Sej, Nagyabonyban.

Objavenie osudu vojaka v ľud. hudbe

Vedieť interpretovať piesne

Hej két tyúkom

Túžba po domove.

A jó lovas katonának,
Szegény vagyok

Vysvetlenie pojmu-verbunk.

Ó, mely sok hal terem..

Vysvetlenie pojmu rubato. Humor v hudbe.

Kodály: Mátrai képek

Verbálne vyjadrenie svojho názoru a zážitku
z počúvanej hudby. Zmiešaný zbor a jeho
hlasy. Zborová partitúra.

Vedieť hlasy zmiešaného zboru, sledovať
zborovú partitúru.

Slovenský jazyk

Výtvarná výchova

Tematický celok

Malé dejiny hudby

Časová
dotácia

3

Obsahový štandard

Téma

Výkonový štandard
Vedieť interpretovať piesne

Elmegyek, elmegyek.

Pojem quodlibet. Pojem imitácia

Madárka, madárka.

Túžba po domove

Ján Cikker : Juro
Jánošík
Eugen Suchoň:
Aká si mi
krásna

Verbálne vyjadrenie svojho názoru a zážitku z
Poznať diela slov hud.skladateľov, orientovať
počúvanej hudby. Spracovanie slov. ľud. hudby. sa v dynamických znakoch.
Dynamické znaky.

Tinódi Lantos
Sebestyén: Eger
várának summája

Vysvetlenie pojmu historická pieseň. Vplyv
dejín na hudbu.

Ľudové piesne z 18. stor. Prispôsobujúci sa rytmus ľudovej piesne, jeho
Csínom Palkó, Csínom precvičovanie.
Jankó.
Kecskeméti toborzó.
Kapuvári verbunk

Pojem verbunk a jeho charakteristika.

2

Kto vie viac?

Systematizácia vedomostí.

1

Vyhodnotenie celoročnej Súhrn učiva
práce

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Slovenský jazyk

Osvojiť si piesne.

Dejepis

Osvojiť si piesne.

Dejepis, Pohybová výchova

Vedieť čo je verbunk.

Dejepis, Pohybová výchova

Sumarizovať vedomosti.

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

Prostredníctvom
hudby poznávame
kultúru rôznych
národov
1.Ľudové piesne a
hudobná teória

2. Významné dni,
ľudové zvyky, sviatky

Ročník: šiesty
1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Časová
dotácia
2

7

5

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Opakovanie piesní z 5.
ročníka

Oboznámenie sa s novou učebnicu, spoznanie
piesne podľa melódie a rytmu.

Spoznanie piesne z 5. roč.

Hlasové cvičenia

Rozširovanie hlasového rozsahu, hlasová
hygiena, správne spevácke návyky, artikulácia.

Vedieť správne dýchať, artikulovať, intonovať. Biológia

Hymny

Oboznámenie sa s hymnami

Vedieť vznik, históriu vzniku hymnov, vedieť
ich interpretovať

Fakó lovam

Funkcia predznamenia-krížik

Vedieť napísať, prečítať, použiť predznamenie
v notovom zázname.

Bujdosik az árva
madár

Orientácia v grafickom zázname jednoduchej
melódie, určovanie metra, tempa, dynamiky.
Hra na hudobných nástrojoch, nástrojová
reprodukcia melódie.

Vedieť správne využiť Orffove nástroje.

Az én rácsos kapum

Vyjadrenie hudby tancom, na základe
svojich individuálnych schopností a zručností
vytváranie pohybových improvizácií a kreácií.

Vedieť vytvárať vlastnú pohybovú
improvizáciu na pieseň.

Multikulturálna a telesná
výchova

Měla babka

Hudobné metrum, rytmus – v 2/4, ¾ , 4/4 takte,
šestnástinová hodnota

Dokázať na základe notového zoznamu
reprodukovať rytmické hodnoty.

Matematika

A kisnyéki rózsás
kertek alatt

Funkcia predznamenia-bé

Vedieť napísať, prečítať, použiť predznamenie
v notovom zázname.

Csallóközben
Patason

Funkcia predznamenia-odrážka

Vianočné piesneMennyből az angyal,
Pásztorok

Pôvod vianočných zvykov. Pripravujeme sa na
Vianoce

Vedieť napísať, prečítať, použiť predznamenie
v notovom zázname.
Poznať vianočných zvykov a piesní.
Etická a náboženská výchova

Dejepis, Občianska výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

Privítanie nového roka, Nástrojová reprodukcia melódie.
fašiangyA hajnali harangszónak
Integrácia a komplexné využitie vokálnych,
Spomíname na 15.
hudobno-pohybových, inštrumentálnych,
marecKossuth Lajos az izente percepčných činností v javiskovom predvedení.
Veľkonočné zvyky, kroje, piesne, tance.
Veľkonočné piesneKrisztus feltámada
Deň matiek

Hudba minulosti
a súčasnosť

16

Pravek

Starovek

Stredovek

Renesancia

Barok

Klasicizmus

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Žiak reprodukuje na základe svojich Etická a náboženská výchova
individuálnych schopností a zručností rôzne
motívy, témy i časti piesne
Žiak dokáže spájať pohyb , slovo a hudbu.

Dejepis,
literána
výchova

Poznať zvyky, kroje, piesne, tance spájajúce sa Etická a náboženská
s Veľkou nocou
výchova

Elementárne vokálne tvorenie: melodická otázka Žiak spieva na základe svojich dispozícií Etická výchova
– odpoveď.
intonačne čisto, rytmicky presne.
Človek a zvuky prírody, praelement hudby – Poznať prvé umelecké diela praveku.
rytmus,
napodobňovanie
primitívnych
hudobných prejavov.

Dejepis

Grécka a rímska kultúra-prvé hudobné pamiatky: Vedieť určiť charakteristické znaky starovekej Dejepis
Pindarova óda, Seikhilova pieseň
kultúry.
Letmý pohľad na stredovek – kresťanská
Poznať románsky a gotický štýl, gregorián
Dejepis
hudobná kultúra, svetská hudba, duchovná
pieseň: Dies irae
Hudobná renesancia – moteta a madrigal,
Porovnávať duchovnú a svetskú hudbu, podľa Dejepis
architektúra,
výtvarné,
literárne
umenie. sluchu spoznať typické znaky renesancie.
Integrácia hudby s inými druhmi umenia: Ave
vera virginatis, Kék ibolyácska, A visszhang
Rôzne druhy umenia-nové hudobné žánre Inštrumentálne a vokálne hudobné žánre.
(toccata a fúga, concerto, oratórium): J.S.Bach,
A.Vivaldi, G.F.Händel

Dejepis

Klasické hudobné žánre-sonáta a symfónia: J. Vedieť analyzovať štruktúru sonáty a symfónie, Dejepis a multimediálna
Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven
zaspievať úryvok a IX.symfónie Beethovena- výchova
Óda na radosť

2

Kto vie viac?

1

Vyhodnotenie celoročnej Súhrn učiva
práce

Systematizácia vedomostí.
Sumarizovať vedomosti.

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

Hudba minulosti a
súčasnosť
1.Romantizmushudba iných
národov (rakúska,
poľská, maďarská,
talianska, ruská)

2.Hudba
20.storočia

Časová
dotácia
4

Ročník: siedmy
1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Téma

Obsahový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Zaspievať intonačne čisto a kultivovane známe
ľudové piesne

Opakovanie piesní 6.
ročníka

Oboznámenie sa s novou učebnicu, spoznanie
piesne podľa melódie a rytmu.

Hudobné prechádzky
storočiami

Návraty do minulosti-pravek, starovek, stredovek Charakterizovať pravekú, starovekú a
stredovekú hudbu.

Dejepis

Návraty do minulosti- renesancia, barok

Charakterizovať renesančnú a barokovú hudbu. Dejepis

Návraty do minulosti-klasicizmus

Charakterizovaťznaky klasickej hudby.

Dejepis

FranzSchubert-kráľ piesní F.Schubert:Pstruh-kvinteta

Vedieť charakterizovať tvorbu Schubertapojem kvintet- hudobné nástroje kvintetu.

Zemepis

Fryderyk Chopinbásnik klavíra

F.Chopin-Revolučná etude c-molová

Vedieť charakterizovať tvorbu Chopinaklavírne hudobné žánre-polonéza, etuda.

Vlastenecká výchova

Erkel Ferencnárodná opera

Erkel Ferenc-Hunyadi László, Bánk bán

Vlastenecká výchova
Poznať národné opery maďarskej hudby-árie,
časti opier: Meghalt a cselszövő, Keserű bordal,
Hazám,hazám

Liszt Ferenc

Liszt Ferenc: II.maďarská rapsódia

Poznať dielo F.Liszta, pojem rapsódia

Giuseppe Verdi-kráľ
opier

Giuseppe Verdi:Nabucco, Aida

Pjotr Iljič Čajkovskij

Pjotr Iljič Čajkovskij-Klavírny koncert b mol a
balety

Vedieť štruktúru romantickej opery, poznať árie Mediálna výchova
opier Verdiho.
Poznať pojem klavírny concert, vnímať balet, Mediálna výchova
hudbu ruských baletov

Bedřich Smětana

Bedřich Smětana-Má vlasť

Impresionizmus

Claude Debussy:More, Maurice Ravel:Bolero

Charakterizovať všestranné dielo Smetanyopery, symfonickú báseň
Poznať črty impresionizmu

Folklorizmus

Béla Bartók:Falun, Zoltán Kodály:Galántai
táncok, Eugen Suchoň:Krútňava

Spoznať charakteristické črty folklorizmu u Zemepis
viacerých skladateľov daného obdobia

9

5

Výkonový štandard

Výtvarná výchova

Tematický celok
3.Pestrá paleta
populárnej hudby

Časová
Téma
dotácia
6
Džez a jeho vývoj

Obsahový štandard
Džez- ragtime, spiritual, swing, dixiland

Výkonový štandard
Charakterizovať džez – vznik, znaky, hudobné
nástroje.

Poznať a charakterizovať pop a rock and roll,
- poznať
predstaviteľov
džezua–predstaviteľov –
jeho
znaky,
hudobné nástroje
Beatles, E. Presley
Fitzgerald,
Hudobné zábavné divadlo- Najznámejšie operety všetkých čias-od Lehára, (Armstrong,
Charakterizovať
operetu,Gershwin,
jej hlavné...)
znaky,
opereta
Offenbacha,Kálmána
poznať jej predstaviteľov- poznať najznámejšie
operety
Hudobné zábavné divadlo- Leonard Bernstein:West Side Story a Andrew Charakterizovať muzikál a rockovú operu jeho
muzikál a rocková opera Lloyd
Webber:Jesus
Christus
Superstar, hlavné znaky,poznať najznámejšie svetové
Szörényi-Bródy:István a király
muzikály a ich autorov.
Pop a rock and roll

Tanec v hudbe-Tánc
a zenében
Významné dni, ľudové
zvyky, sviatky

Ľudová hudba
v ţivote človeka

3

Beatles a Elvis Presley-ich dielo

Rôzne spoločenské tance-valčík,tango, rumba, Spoznať základné prvky jednotlivých
Bernstein: West Side Story
cha-cha-cha...
spoločenských tancov, vedieť niektoré
i zatancovať.
Pôvod vianočných zvykov. Pripravujeme sa na Poznať vianočných zvykov a piesní.

Vianočné piesneCsordapásztorok,
Vianoce
Betlehem kis falucskában,
Dicsőség
Privítanie nového roka,
Novoročočné zvyky, piesne, tance.
Ó, szép Jézus , Új esztendő
vígságtermő
Spomíname na 15. marecVörösmartyEgressy:Szózat
Maďarské ľudové tance A magyar néptánc /karikás,
pásztortánc, verbunk/
Maďarské piesne- A
magyar népies dalok
/Befordultam a konyhára/
Maďarské piesne- A
magyar nóta /Cserebogár,
sárga cserebogár, Eltörött
a hegedűm/

Vörösmarty-Egressy:Szózat

2

Kto vie viac?

Systematizácia vedomostí.

1

Vyhodnotenie celoročnej
práce

Súhrn učiva

3

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy
Mediálna výchova
Mediálna
výchova
Mediálna výchova
Mediálna výchova

Pohybová kultúra
Etická a náboženská výchova

Poznať zvyky, piesne, tance spájajúce sa s Etická a náboženská výchova
Novým rokom.
Spájať slovo a spev.

Dejepis,
literána
výchova

Typy maďarského ľudového tanca: karakas, Vedieť základné kroky jednotlivých tancov, Pohybová kultúra
pásztortánc, verbunk
spájať hudbu a tanec.
Maďarské umelé piesne

Vedieť zaspievať umelé piesne

Maďarské umelé piesne

Vedieť zaspievať umelé piesne

Sumarizovať vedomosti.

Mediálna výchova

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 2.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

maďarský - magyar
Matematika a práca s informáciami
Informatika
piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty
týždenne 5.r.-1 h / 6.r.-1 h / 7.r.-1 h / 8.r. -1 h / 9.r -1 h ročne:

33 h / 33 h / 33 h / 33 h / 33 h

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
informatika 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 informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov.
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 algoritmickému mysleniu a využívať tieto schopnosti v reálnom živote.
■ 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 právne povedomie a etiku (legálne používanie programov, uvádzanie zdrojov, zásady slušného správania sa v komunikácií aj v prostredí
internetu).
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:
- odborná učebňa výpočtovej techniky
- multimediálne CD
- učebnica Informatika
- pracovné listy na ECDL skúšky

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: 5.
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

Predmet: Informatika
Tematický
celok

Časová
dotácia

1.

IX.

Princípy
fungovania
IKT

XI.

Učivo v tematickom okruhu
Informácie okolo nás je kľúčové pre

História informatiky
Az informatika történelme

nižšie sekundárne vzdelávanie. Pojem
informácia, typy informácií, aplikácie

3.

Informácie okolo nás, informácia
a údaj
Információ és adat

4.

Oboznámenie s počítačom
Ismerkedés a számítógéppe

informácií sú veľmi dôležité pre

Oboznámenie sa s periférnymi
zariadeniami
Megismerkedés a számítógép
alkatrészeivel
Oboznámenie sa s prostredím
grafického editora
Megismerkedés a grafikus
kezelőfelülettel

pochopenie mechanizmov pri riešení

Nakreslíme prvú obrázku
Az első rajz

Tematický okruh Princípy fungovania

4.

Program Skicár, ikony
A Paint program használata

mechanizmov informačných a

1.

Skicár - práca s farbou
Paint – színek keverése

2.

3.
Informácie
okolo nás

Úvod do učiva, bezpečnostné
predpisy v počítačovej učebni
Bevezetés az oktatásba,
biztonsági előírások a
tanteremben

Obsahový štandard

2.

1.

X.

Téma

na spracovávanie špecifických

najrôznejších problémov pomocou,
resp. prostredníctvom IKT.

IKT sa venuje popisu a pochopeniu
komunikačných technológií.

Výkonový štandard

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu,
aby žiaci:
 sa oboznámili s pojmami údaj a
informácia, s rôznymi typmi údajov
a manipuláciami s údajmi
 sa oboznámili so systémami na
spracovanie údajov – z pohľadu ich
architektúry (počítač, prídavné
zariadenia, médiá, komunikácie) a
logickej štruktúry (napr. operačný
systém)
 nadobudli schopnosti potrebné pre
výskumnú prácu - projekt, rozvíjali si
formálne a logické myslenie, naučili
sa viaceré metódy na riešenie
problémov
 rozvíjali si svoje schopnosti
kooperácie a komunikácie (naučili sa
spolupracovať v skupine pri riešení
problému, verejne so skupinou o ňom
diskutovať a referovať)
 rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť,
logické myslenie, zodpovednosť,
morálne a vôľové vlastnosti

Prierezové témy
Mediálna výchova
- Práca
s internetom.
- Informačné
technológie
v praxi.
Environmentálna
výchova
- Spracovanie
grafickej
informácie.
- Rozprávka
s obrázkami
v texte.
- Práca
s internetom.
- Informačné
technológie
v praxi.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- Pozvánka, plagát.
Vizitka.
- Rozprávka
s obrázkami
v texte.
- Plagát na tému:
Zdravý životný

2.

Tvorba obrázkov v Skicári
Képek rajzolása a Paint
programban

3.

Pozvánka, plagát
Meghívó, poszter készítése

Tematický okruh Informačná
spoločnosť sa nachádza v prieniku
informatiky a občianskej výchovy.
Zaoberá sa etickými, morálnymi a



naučili sa rešpektovať intelektuálne
vlastníctvo a autorstvo
informatických produktov, systémov
a aplikácií, pochopili sociálne, etické
a právne aspekty informatiky.

štýl, ochrana
zdravia
Ochrana života
a zdravia

spoločenskými aspektmi informatiky.
4.
Informácie
okolo nás

1.
XII
.

2.

3.
1.
I.
Informácie
okolo nás

2.
3.
1.

II.

2.

3.

Predstavenie vlastných obrázkov
Saját képek bemutatása

Oboznamuje s možnými rizikami a
metódami na riešenie týchto rizík.

Textový editor -popis prostredia
Szövegszerkesztő program –
általános leírás
Operácie v textovom editore
Műveletek a szövegszerkesztő
programban
Úprava textového dokumentu
A dokumentum formázása
Obrázok v texte. Klipart
Képek a szövegben, Clipart
használata
Rozprávka s obrázkami v texte
Mese készítése, képekkel a
szövegben
Vizitka
Meghívó készítése
Plagát: Zdravý životný štýl,
ochrana zdravia
Poszter – az egészséges életmód
Tabuľkový kalkulátor, popis
prostredia
Táblázatkezelő program,
általános leírás
Jednoduché tabuľky
Egyszerű táblázatok készítése

Tematický okruh Princípy fungovania
IKT sa venuje popisu a pochopeniu
mechanizmov informačných a
komunikačných technológií.
Tematický okruh Informačná
spoločnosť sa nachádza v prieniku
informatiky a občianskej výchovy.
Zaoberá sa etickými, morálnymi a
spoločenskými aspektmi informatiky.
Oboznamuje s možnými rizikami a
metódami na riešenie týchto rizík.

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu,
aby žiaci:
 sa oboznámili s pojmami údaj a
informácia, s rôznymi typmi údajov
a manipuláciami s údajmi
 sa oboznámili so systémami na
spracovanie údajov – z pohľadu ich
architektúry (počítač, prídavné
zariadenia, médiá, komunikácie) a
logickej štruktúry (napr. operačný
systém)
 nadobudli schopnosti potrebné pre
výskumnú prácu - projekt, rozvíjali si
formálne a logické myslenie, naučili
sa viaceré metódy na riešenie
problémov
 rozvíjali si svoje schopnosti
kooperácie a komunikácie (naučili sa
spolupracovať v skupine pri riešení
problému, verejne so skupinou o ňom
diskutovať a referovať)

Mediálna výchova
- Práca
s internetom.
- Informačné
technológie
v praxi.

Environmentálna
výchova
- Spracovanie
grafickej
informácie.
- Rozprávka
s obrázkami
v texte.
- Práca
s internetom.

Rozvrh hodín
Órarend készítése



1.
2.

Počítačové siete
A számítógépes hálózatok



3.

Internet

III.
Tematický okruh Komunikácia
4.

Práca s internetom
Munka az internettel

prostredníctvom IKT sa venuje

1.

Neinteraktívna komunikácia
Nem közvetlen kommunikáció

komunikáciu na vlastné učenie sa a aj

2.
IV.
Komunikáci
a prostredníctvom
IKT

3.

4.

1.

VI.

na riešenie školských problémov, na
získavanie a sprostredkovanie
informácií.

Tematický okruh Princípy fungovania
IKT sa venuje popisu a pochopeniu

2.

Internetové vyhladávače
Internetes keresők

3.

Uložit obrázky z internetu, vložit
do textového editora
Képek elmentése az internetről,
beillesztés a szövegszerkesztőbe
Operačný systém
Operációs rendszerek

Tematický okruh Princípy fungovania

4.

Operačný systém
Operációs rendszerek

mechanizmov informačných a

1.

V.
Informačná
spoločnosť

Interaktívna komunikácia
Interaktív, közvetlen
kommunikáció
Informačné technológie v praxi
Információtechnológia a
mindennapi életben
Riziká informačných technológií
Az információtechnológia
veszélyei
Právne aspekty
Az információtechnológia jogi
oldala

využitiu nástrojov internetu na

mechanizmov informačných a
komunikačných technológií.

IKT sa venuje popisu a pochopeniu
komunikačných technológií.

rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť,
logické myslenie, zodpovednosť,
morálne a vôľové vlastnosti
naučili sa rešpektovať intelektuálne
vlastníctvo a autorstvo
informatických produktov, systémov
a aplikácií, pochopili sociálne, etické
a právne aspekty informatiky.

- Informačné
technológie
v praxi.

Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- Pozvánka, plagát.
Vizitka.
- Rozprávka
s obrázkami
v texte.
- Plagát na tému:
Zdravý životný
štýl, ochrana
zdravia

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu,
aby žiaci:
 sa oboznámili s pojmami údaj a
informácia, s rôznymi typmi údajov
a manipuláciami s údajmi
 sa oboznámili so systémami na
Ochrana života
a zdravia
spracovanie údajov – z pohľadu ich
-Plagát
na tému:
architektúry (počítač, prídavné
Zdravý
životný
štýl,
zariadenia, médiá, komunikácie) a
ochrana zdravia
logickej štruktúry (napr. operačný
systém)
 nadobudli schopnosti potrebné pre
výskumnú prácu - projekt, rozvíjali si
formálne a logické myslenie, naučili
sa viaceré metódy na riešenie
problémov
 rozvíjali si svoje schopnosti
kooperácie a komunikácie (naučili sa
spolupracovať v skupine pri riešení
problému, verejne so skupinou o ňom
diskutovať a referovať)

2.

Opakovanie
Ismétlés

3.

Opakovanie
Ismétlés

4.

Opakovanie
Ismétlés





rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť,
logické myslenie, zodpovednosť,
morálne a vôľové vlastnosti
naučili sa rešpektovať intelektuálne
vlastníctvo a autorstvo
informatických produktov, systémov
a aplikácií, pochopili sociálne, etické
a právne aspekty informatiky.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: 6.
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

Predmet: Informatika
Tematický
celok

Informácie
okolo nás

Časová
dotácia
1.

Úvodná hodina – Bezpečnosť pri práci

2.

Opakovanie – Microsoft Word
Ismétlés – Microsoft Word

IX.
3.
4.
1.

2.
Informácie
okolo nás

X.
3.

4.
1.
2.
Informácie
okolo nás

XI.
3.
4.
XII.

Téma

1.

Opakovanie – Microsoft Word
Ismétlés – Microsoft Word
Opakovanie – Microsoft Word
Ismétlés – Microsoft Word
MS Word - Hlavička a päta, číslovanie
Fejléc és lábjegyzet, oldalszámozás
Pravopis a gramatika, automatické
opravy
Helyesírás-ellenőrzés, nyelv megadása,
automatikus javítások
Pravopis a gramatika, automatické
opravy
Helyesírás-ellenőrzés, nyelv megadása,
automatikus javítások
MS Word - Hlavička a päta, číslovanie
Fejléc és lábjegyzet, oldalszámozás
Opakovanie a precvičovanie
Ismétlés, gyakorlás
Opakovanie – Microsoft Excel
Ismétlés – Microsoft Excel
Opakovanie – Microsoft Excel
Ismétlés – Microsoft Excel
Jednoduchá tabuľka
Egyszerű táblázat készítése
Jednoduchá tabuľka
Egyszerű táblázat készítése

Obsahový štandard
Učivo v tematickom okruhu
Informácie okolo nás je kľúčové pre
nižšie sekundárne vzdelávanie. Pojem
informácia, typy informácií, aplikácie
na spracovávanie špecifických
informácií sú veľmi dôležité pre
pochopenie mechanizmov pri riešení
najrôznejších problémov pomocou,
resp. prostredníctvom IKT.

Tematický okruh Princípy fungovania
IKT sa venuje popisu a pochopeniu
mechanizmov informačných a
komunikačných technológií.
Tematický okruh Informačná
spoločnosť sa nachádza v prieniku
informatiky a občianskej výchovy.
Zaoberá sa etickými, morálnymi a
spoločenskými aspektmi informatiky.
Oboznamuje s možnými rizikami a
metódami na riešenie týchto rizík.

Výkonový štandard

Výchovno-vzdelávací proces
smeruje k tomu, aby žiaci:


sa oboznámili s pojmami
údaj a informácia, s
rôznymi typmi údajov
a manipuláciami
s údajmi



sa oboznámili so
systémami na
spracovanie údajov – z
pohľadu ich architektúry
(počítač, prídavné
zariadenia, médiá,
komunikácie) a logickej
štruktúry (napr.
operačný systém)

Prierezové témy

Mediálna výchova
- Práca
s internetom
- Informačné
technológie
v praxi
Environmentálna
výchova
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
Informačná spoločnosť

2.

Matematické úlohy v MS Excel
Matematikai feladatok az Excelben

3.

Matematické úlohy v MS Excel
Matematikai feladatok az Excelben

1.
Informácie
okolo nás
I.

2.
3.
1.

II.

2.

3.

Komunikáci
a prostredníctvom IKT

1.

2.
III.
3.

4.
IV.

1.



Grafy v MS Excel
Grafikonok az Excelben
Opakovanie a precvičovanie
Ismétlés, gyakorlás
Počítačové siete, Internet
A számítógépes hálózatok, Internet
Počítačové siete, Internet
A számítógépes hálózatok, Internet
Spracovanie informácie z internetu
Az internetről származó adatok
feldolgozása
Spracovanie informácie z internetu
Az internetről származó adatok
feldolgozása
E-mail – formátovanie, posielanie
prílohy
E-mail – formázás, melléklet küldése
Školský web, weby inštitúcií,
edukačný portál
Iskolai weboldal, intézmények
weboldalai, oktatóportálok
Školský web, weby inštitúcií,
edukačný portál
Iskolai weboldal, intézmények
weboldalai, oktatóportálok
Školský web, weby inštitúcií,
edukačný portál
Iskolai weboldal, intézmények
weboldalai, oktatóportálok
Internetový obchod
Az internetes vásárlás

Tematický okruh Komunikácia
prostredníctvom IKT sa venuje
využitiu nástrojov internetu na
komunikáciu na vlastné učenie sa a aj
na riešenie školských problémov, na
získavanie a sprostredkovanie
informácií.

nadobudli schopnosti
potrebné pre výskumnú
prácu - projekt, rozvíjali
si formálne a logické
myslenie, naučili sa
viaceré metódy na
riešenie problémov

 rozvíjali si svoje
schopnosti kooperácie a
komunikácie (naučili sa
spolupracovať v skupine
pri riešení problému,
verejne so skupinou o
ňom diskutovať a
referovať)



rozvíjali si svoju
osobnosť, tvorivosť,
logické myslenie,
zodpovednosť, morálne
a vôľové vlastnosti

Mediálna výchova
- Práca
s internetom
- Informačné
technológie
v praxi
Environmentálna
výchova
- Informácie
okolo nás

Komunikáci
a prostredníctvom IKT

2.

Internetový obchod
Az internetes vásárlás

3.

Freeware, shareware softvér
Freeware, shareware, szoftver

4.

Freeware, shareware softvér
Freeware, shareware, szoftver

1.

1.

Informačná
spoločnosť
V.

2.
3.
4.

1.

Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie


Tematický okruh Komunikácia
prostredníctvom IKT sa venuje
využitiu nástrojov internetu na
komunikáciu na vlastné učenie sa a aj
na riešenie školských problémov, na
získavanie a sprostredkovanie
informácií.

Legálnosť použitia obrázkov a textov
z internetu
Az internetről származó képek és
szöveg legális felhasználhatósága
Počítačová kriminalita
A számítógépes bűnözés
Počítačová kriminalita
A számítógépes bűnözés
Ochrana dát na internete
Adatok védelme az interneten
Ochrana dát na internete
Adatok védelme az interneten
Algoritmické myšlenie
Algoritmikus gondolkodás

2.

Popis algoritmov
Algoritmusok leírása

3.

Popis algoritmov
Algoritmusok leírása

4.

Opakovanie
Ismétlés

VI.

V tematickom okruhu Postupy,
riešenie problémov, algoritmické
myslenie sa žiaci zoznámia so
špecifickými postupmi riešenia
problémov prostredníctvom IKT.
Zoznámia sa s pojmami ako
algoritmus, program, programovanie.
Najväčším prínosom tohto okruhu
bude to, že žiaci získajú základy
algoritmického myslenia a schopnosť
uvažovať nad riešením problémov
pomocou IKT. Naučia sa uvažovať
nad rôznymi parametrami efektívnosti
rôznych riešení problémov, naučia sa
rôzne postupy a mechanizmy pri
riešení úloh z rôznych oblastí.

naučili sa rešpektovať
intelektuálne vlastníctvo
a autorstvo
informatických
produktov, systémov
a aplikácií, pochopili
sociálne, etické a právne
aspekty informatiky.

-

Komunikácia
prostredníctvo
m IKT

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
Informačná spoločnosť

Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: 7.

Predmet: Informatika
Tematický

Časová

celok

dotácia
1.

Téma

1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Úvodná hodina – Bezpečnosť pri práci
Učivo v tematickom okruhu

Informácie
okolo nás

2.
IX.
3.

4.

1.
Informácie

2.

okolo nás
X.

3.

Opakovanie – MS PowerPoint

Informácie okolo nás je kľúčové pre

Ismétlés – MS PowerPoint

nižšie sekundárne vzdelávanie.

Opakovanie – MS PowerPoint

Pojem informácia, typy informácií,

Ismétlés – MS PowerPoint

aplikácie na spracovávanie

Opakovanie – MS Word

špecifických informácií sú veľmi

Ismétlés – MS Word

dôležité pre pochopenie

Opakovanie – MS Word

mechanizmov pri riešení

Ismétlés – MS Word

najrôznejších problémov pomocou,

Opakovanie – MS Excel

resp. prostredníctvom IKT.

Výchovno-vzdelávací proces
smeruje k tomu, aby žiaci:




Ismétlés – MS Excel
Opakovanie – MS Excel
Ismétlés – MS Excel
Operačný systém Microsoft Windows

4.

A Microsoft Windows operációs

Princípy

rendszer

fungovania IKT

Operačný systém Microsoft Windows

Tematický okruh Princípy

A Microsoft Windows operációs

fungovania IKT sa venuje popisu a

rendszer

pochopeniu mechanizmov

XI.

1.

Prierezové témy



sa oboznámili s
pojmami údaj a
informácia, s rôznymi
typmi údajov
a manipuláciami
s údajmi
sa oboznámili so
systémami na
spracovanie údajov – z
pohľadu ich
architektúry (počítač,
prídavné zariadenia,
médiá, komunikácie) a
logickej štruktúry (napr.
operačný systém)
nadobudli schopnosti
potrebné pre výskumnú
prácu - projekt, rozvíjali
si formálne a logické

Mediálna výchova
- Práca
s internetom
- Informačné
technológie
v praxi
Environmentálna
výchova
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Informačná spoločnosť

2.

Práca so súbormi a priečinkami

informačných a komunikačných

Munka a fájlokkal és mappákkal

technológií.

myslenie, naučili sa
viaceré metódy na
riešenie problémov

Práca so súbormi a priečinkami
3.

4.

1.

Princípy
fungovania IKT
XII.

2.

3.

1.
I.
2.

1.
Informačná

Munka a fájlokkal és mappákkal
Usporiadanie súborov a priečinkov
Fájlok és mappák rendezése
Usporiadanie súborov a priečinkov
Fájlok és mappák rendezése
Pamäťové média
Memóriamodulok
Pamäťové média
Memóriamodulok
Zálohovanie dôležitých informácií
Fontos információk archiválása
Práca s výučbovými CD/DVD
Munka az oktató CD/DVD-vel
Práca s výučbovými CD/DVD
Munka az oktató CD/DVD-vel

Tematický okruh Informačná
spoločnosť sa nachádza v prieniku
informatiky a občianskej výchovy.

Výchovno-vzdelávací proces
smeruje k tomu, aby žiaci:


sa oboznámili s
pojmami údaj a
informácia, s rôznymi
typmi údajov
a manipuláciami
s údajmi



sa oboznámili so
systémami na
spracovanie údajov – z
pohľadu ich
architektúry (počítač,
prídavné zariadenia,
médiá, komunikácie) a
logickej štruktúry (napr.
operačný systém)



nadobudli schopnosti
potrebné pre výskumnú

Zaoberá sa etickými, morálnymi a
spoločenskými aspektmi
informatiky. Oboznamuje s
možnými rizikami a metódami na
riešenie týchto rizík.

spoločnosť
II.
2.

Ovládací panel
Vezérlőpult

Mediálna výchova
- Práca
s internetom
- Informačné
technológie
v praxi
Environmentálna
výchova
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Informačná spoločnosť

prácu - projekt, rozvíjali
si formálne a logické
myslenie, naučili sa
viaceré metódy na
riešenie problémov

3.

1.
Postupy,
riešenie
problémov,

2.

3.

myslenie
4.

1.

2.

Postupy,
problémov,

Vezérlőpult
Algoritmické myšlenie

V tematickom okruhu Postupy,

Algoritmikus gondolkodás

riešenie problémov, algoritmické

Algoritmické myšlenie

myslenie sa žiaci zoznámia so

Algoritmikus gondolkodás

špecifickými postupmi riešenia

Popis algoritmov

problémov prostredníctvom IKT.

Algoritmusok leírása

Zoznámia sa s pojmami ako

Popis algoritmov

algoritmus, program, programovanie.

Algoritmusok leírása

Najväčším prínosom tohto okruhu

III.

algoritmické

riešenie

Ovládací panel

IV.
3.

Popis algoritmov
Algoritmusok leírása
Popis algoritmov
Algoritmusok leírása
Popis algoritmov
Algoritmusok leírása

algoritmické
myslenie

4.





bude to, že žiaci získajú základy
algoritmického myslenia a
schopnosť uvažovať nad riešením
problémov pomocou IKT. Naučia sa
uvažovať nad rôznymi parametrami
efektívnosti rôznych riešení
problémov, naučia sa rôzne postupy

Popis algoritmov

a mechanizmy pri riešení úloh z

Algoritmusok leírása

rôznych oblastí.



rozvíjali si svoje
schopnosti kooperácie a
komunikácie (naučili sa
spolupracovať v
skupine pri riešení
problému, verejne so
skupinou o ňom
diskutovať a referovať)
rozvíjali si svoju
osobnosť, tvorivosť,
logické myslenie,
zodpovednosť, morálne
a vôľové vlastnosti

Mediálna výchova
- Práca
s internetom
- Informačné
technológie
v praxi
Environmentálna
výchova
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvom
IKT

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
naučili sa rešpektovať
- Informácie
intelektuálne vlastníctvo
okolo nás
a autorstvo
- Komunikácia
prostredníctvom
informatických
IKT
produktov, systémov
Informačná
spoločnosť
a aplikácií, pochopili
sociálne, etické a

1.

2.

V.

3.

Počítačové siete, Internet
A számítógépes hálózatok, Internet
prílohy
E-mail – formázás, melléklet küldése

IKT

E-mail – formátovanie, posielanie
4.

prílohy
E-mail – formázás, melléklet küldése

5.

1.

Opakovanie
Ismétlés
Opakovanie
Ismétlés

VI.
2.

právne aspekty
informatiky

A számítógépes hálózatok, Internet

E-mail – formátovanie, posielanie

Komunikácia
prostredníctvom

Počítačové siete, Internet

Opakovanie
Ismétlés

Tematický okruh Komunikácia
prostredníctvom IKT sa venuje
využitiu nástrojov internetu na
komunikáciu na vlastné učenie sa a
aj na riešenie školských problémov,
na získavanie a sprostredkovanie
informácií.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: 8.

Predmet: Informatika
Tematický

Časová

celok

dotácia
1.

Téma

1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Úvodná hodina – Bezpečnosť pri práci
Učivo v tematickom okruhu

Informácie
okolo nás

2.
IX.
3.

4.

1.
Informácie

2.

okolo nás
X.

3.

Opakovanie – MS PowerPoint

Informácie okolo nás je kľúčové pre

Ismétlés – MS PowerPoint

nižšie sekundárne vzdelávanie.

Opakovanie – MS PowerPoint

Pojem informácia, typy informácií,

Ismétlés – MS PowerPoint

aplikácie na spracovávanie

Opakovanie – MS Word

špecifických informácií sú veľmi

Ismétlés – MS Word

dôležité pre pochopenie

Opakovanie – MS Word

mechanizmov pri riešení

Ismétlés – MS Word

najrôznejších problémov pomocou,

Opakovanie – MS Excel

resp. prostredníctvom IKT.

Výchovno-vzdelávací proces
smeruje k tomu, aby žiaci:




Ismétlés – MS Excel
Opakovanie – MS Excel
Ismétlés – MS Excel
Operačný systém Microsoft Windows

4.

A Microsoft Windows operációs

Princípy

rendszer

fungovania IKT

Operačný systém Microsoft Windows

Tematický okruh Princípy

A Microsoft Windows operációs

fungovania IKT sa venuje popisu a

rendszer

pochopeniu mechanizmov

XI.

1.

Prierezové témy



sa oboznámili s
pojmami údaj a
informácia, s rôznymi
typmi údajov
a manipuláciami
s údajmi
sa oboznámili so
systémami na
spracovanie údajov – z
pohľadu ich
architektúry (počítač,
prídavné zariadenia,
médiá, komunikácie) a
logickej štruktúry (napr.
operačný systém)
nadobudli schopnosti
potrebné pre výskumnú
prácu - projekt, rozvíjali
si formálne a logické

Mediálna výchova
- Práca
s internetom
- Informačné
technológie
v praxi
Environmentálna
výchova
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
Informačná spoločnosť

2.

Práca so súbormi a priečinkami

informačných a komunikačných

Munka a fájlokkal és mappákkal

technológií.

myslenie, naučili sa
viaceré metódy na
riešenie problémov

Práca so súbormi a priečinkami
3.

4.

1.

Princípy
fungovania IKT
XII.

2.

3.

1.
I.
2.

1.
Informačná

Munka a fájlokkal és mappákkal
Usporiadanie súborov a priečinkov
Fájlok és mappák rendezése
Usporiadanie súborov a priečinkov
Fájlok és mappák rendezése
Pamäťové média
Memóriamodulok
Pamäťové média
Memóriamodulok
Zálohovanie dôležitých informácií
Fontos információk archiválása
Práca s výučbovými CD/DVD
Munka az oktató CD/DVD-vel
Práca s výučbovými CD/DVD
Munka az oktató CD/DVD-vel

Tematický okruh Informačná
spoločnosť sa nachádza v prieniku
informatiky a občianskej výchovy.

Výchovno-vzdelávací proces
smeruje k tomu, aby žiaci:


sa oboznámili s
pojmami údaj a
informácia, s rôznymi
typmi údajov
a manipuláciami
s údajmi



sa oboznámili so
systémami na
spracovanie údajov – z
pohľadu ich
architektúry (počítač,
prídavné zariadenia,
médiá, komunikácie) a
logickej štruktúry (napr.
operačný systém)



nadobudli schopnosti
potrebné pre výskumnú

Zaoberá sa etickými, morálnymi a
spoločenskými aspektmi
informatiky. Oboznamuje s možnými
rizikami a metódami na riešenie
týchto rizík.

spoločnosť
II.
2.

Ovládací panel
Vezérlőpult

Mediálna výchova
- Práca
s internetom
- Informačné
technológie
v praxi
Environmentálna
výchova
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
Informačná spoločnosť

prácu - projekt, rozvíjali
si formálne a logické
myslenie, naučili sa
viaceré metódy na
riešenie problémov

3.

1.
Postupy,
riešenie
problémov,

2.

3.

myslenie
4.

1.

2.

Postupy,
problémov,

Vezérlőpult
Algoritmické myšlenie

V tematickom okruhu Postupy,

Algoritmikus gondolkodás

riešenie problémov, algoritmické

Algoritmické myšlenie

myslenie sa žiaci zoznámia so

Algoritmikus gondolkodás

špecifickými postupmi riešenia

Popis algoritmov

problémov prostredníctvom IKT.

Algoritmusok leírása

Zoznámia sa s pojmami ako

Popis algoritmov

algoritmus, program, programovanie.

Algoritmusok leírása

Najväčším prínosom tohto okruhu

III.

algoritmické

riešenie

Ovládací panel

IV.
3.

Popis algoritmov
Algoritmusok leírása
Popis algoritmov
Algoritmusok leírása
Popis algoritmov
Algoritmusok leírása

algoritmické
myslenie

4.





bude to, že žiaci získajú základy
algoritmického myslenia a
schopnosť uvažovať nad riešením
problémov pomocou IKT. Naučia sa
uvažovať nad rôznymi parametrami
efektívnosti rôznych riešení
problémov, naučia sa rôzne postupy

Popis algoritmov

a mechanizmy pri riešení úloh z

Algoritmusok leírása

rôznych oblastí.



rozvíjali si svoje
schopnosti kooperácie a
komunikácie (naučili sa
spolupracovať v
skupine pri riešení
problému, verejne so
skupinou o ňom
diskutovať a referovať)
rozvíjali si svoju
osobnosť, tvorivosť,
logické myslenie,
zodpovednosť, morálne
a vôľové vlastnosti

Mediálna výchova
- Práca
s internetom
- Informačné
technológie
v praxi
Environmentálna
výchova
- Informácie
okolo nás
- Komunikácia
prostredníctvo
m IKT

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
naučili sa rešpektovať
- Informácie
intelektuálne vlastníctvo
okolo nás
a autorstvo
- Komunikácia
prostredníctvo
informatických
m IKT
produktov, systémov
Informačná
spoločnosť
a aplikácií, pochopili
sociálne, etické a

1.

2.

V.

3.

Počítačové siete, Internet
A számítógépes hálózatok, Internet
prílohy
E-mail – formázás, melléklet küldése

m IKT

E-mail – formátovanie, posielanie
4.

prílohy
E-mail – formázás, melléklet küldése

5.

1.

Opakovanie
Ismétlés
Opakovanie
Ismétlés

VI.
2.

právne aspekty
informatiky

A számítógépes hálózatok, Internet

E-mail – formátovanie, posielanie

Komunikácia
prostredníctvo

Počítačové siete, Internet

Opakovanie
Ismétlés

Tematický okruh Komunikácia
prostredníctvom IKT sa venuje
využitiu nástrojov internetu na
komunikáciu na vlastné učenie sa a
aj na riešenie školských problémov,
na získavanie a sprostredkovanie
informácií.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
Ročník: 9.
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

Predmet: Informatika
Tematický celok

Časová
dotácia
1.
2.

Informačná
spoločnosť

IX.
3.

4.
1.
2.
Informácie okolo nás

X.
3.

4.
1.

Informácie okolo nás
XI.
Informácie okolo nás

2.
3.

Téma
Úvod
Bevezetés
Autorské práva
Szerzői jogok
Legálnosť používania obrázkov
a textov z internetu
Az internetről származó képek
legalitása
Princípy fungovania internetu
Az internet működési elve
Formáty súborov
Fájlformátumok
Prehliadač www stránok,
nastavenie prehliadača
Böngészőprogram, beállítások
Nastavenie domovskej stránky,
história prehliadnutých stránok,
organizácia obľúbených položiek
Kezdőoldal, keresési
előzmények, kedvenc helyek
Aplikácie na spracovanie videa
Videoszerkesztő programok
Efekty, prechody, strih, titulky
Efektek, átmenetek, vágás,
feliratok
Zvuk, hudba a hovorený
komentár
Hang, hangaláfestés
Ukážky jednoduchých videí
Egyszerű videók bemutatója

Obsahový štandard

Výkonový štandard

poznať riziko počítačovej kriminality
a jej dopady
Ochrana života a
· vedieť, čo sú autorské práva, legálny
zdravia
a nelegálny softvér, poznať rozdiel
Osobnostný a
v používaní a šírení programov
sociálny
rozvoj
s rôznymi stupňami licencií
Environmentálna
rozlíšiť voľne šíriteľné obrázky a texty na
výchova
internete od obrázkov a textov
s copyrightom
· poznať logické princípy fungovania
internetu
· dokázať zistiť IP adresu počítača
Ochrana života
· poznať formát a typy súborov
a zdravia
· rozlišovať rôzne formáty súborov, podľa
prípony im vedieť priradiť ich určenie
· vedieť, čo je adresa, doména, IP, http,
Osobnostný a
ftp, smtp
sociálny rozvoj
· nastaviť prehliadač www stránky –
zobraziť/nezobraziť obrázky, tlač s/bez
Environmentálna výchova
obrázkov a pozadia
· prezrieť históriu prehliadnutých stránok
organizácia obľúbených položiek
· získať ďalšie zručnosti pri vytváraní
Environmentálna
zložitejších prezentácií v PowerPointe
výchova
· vytvoriť, editovať a uložiť zložitejšiu
prezentáciu v PowerPointe, aj s použitím
Mediálna výchova
zvukov, videí, hypertextových odkazov
Osobnostný
a sociálny
· upravovať fotografie
rozvoj
· sťahovať fotografie z mobilu,
fotoaparátu
· vytvoriť vlastný fotoalbum na webe
Multikultúrna
(Facebook, Google+)
výchova
·

· bezpečnosť pri
práci
· licencie programov

· adresa
· doména
· IP adresa

· http, ftp, smtp

· Movie Maker
· efekty, prechody

· video, zvuk, hudba
· hypertextový
odkaz

Prierezové témy

4.

1.

Informácie okolo nás

XII.

2.

3.

1.
Informácie okolo nás

I.
2.
3.
1.

Komunikácia
prostredníctvom IKT

II.

2.
3.
1.

Komunikácia
prostredníctvom IKT

2.
III.
3.

Komunikácia
prostredníctvom IKT
Komunikácia
prostredníctvom IKT

4.
IV.

1.

Tvorba jednoduchých videí –
dokumentárny film, reklama
Egyszerű videó készítése
Tvorba jednoduchých videí –
dokumentárny film, reklama
Egyszerű videó készítése
Zložitejšie prezentácie v
PowerPointe
Összetett bemutató készítése
Zložitejšie prezentácie v
PowerPointe
Összetett bemutató készítése
Fotografie
Fényképek
Úprava fotografie, koláž
Fényképek szerkesztése, kollázs
Aplikácie na tvorbu webových
stránok
Honlapkészítő programok
Fotoalbumy
Fotóalbumok
Prezentácia na webe
Bemutatók az interneten
Prezentácia na webe
Bemutatók az interneten
Tvorba osobnej webovej stránky
Saját honlap készítése
Tvorba osobnej webovej stránky
Saját honlap készítése
Encyklopédie, odkazy
Enciklopédiák, hivatkozások
Elektronická knižnica
Elektronikus könyvtár
Edukačné prostredia pre iné
predmety
Oktatóportálok más tantárgyakra

poznať zásady vytvárania jednoduchej
webovej stránky
· poznať poskytovateľov služieb free web
stránok
· vytvoriť jednoduchú osobnú webovú
stránku
· prostredníctvom edukačných prostredí
a encyklopédií pochopiť využitie IKT
v iných predmetoch
· poznať edukačné prostredia pre iné
predmety (dynamická geometria,
fyzikálne experimenty, trenažéry pre
cudzí jazyk
· uvedomovať si dôležitosť využívania
IKT v rôznych oblastiach spoločenského
aj súkromného života
· pracovať s mapami Google Earth
vyhľadať konkrétne miesto na mape sveta
·

· dokument

· Movie Maker
· úprava fotografií

· sťahovanie
fotografií
z fotoaparátu,
mobilu
· koláž

Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Zemepis

Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Zemepis

· Movie Maker
· PowerPoint
· Google Earth
· webová stránka
· encyklopédie
· elektronická
knižnica
· prekladové
slovníky na
internete
· edukačné
prostredia

zdokonaliť prácu s programom Windows
Movie Maker
· vytvárať jednoduché videá v programe
Movie Maker
· vytvárať efekty a prechody medzi
snímkami
· strihať video, vkladať titulky do videa,
hudbu, zvuk a hovorený komentár
získať ďalšie zručnosti so spracovaním
zvuku a videa
·

Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova

3.
4.
1.

Google Earth – práca s mapami
Google Earth – munka
mappákkal
Práca na projekte
Práca na projekte
Práca na projekte

2.

Práca na projekte

3.
4.

Programovací jazyk Logo
Programovací jazyk Logo
Riešenie zložitejších úloh
v prostredí Imagine

2.

V.
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické myslenie

1.
2.
VI.
3.
4.

Porovnávanie času trvania
rôznych riešení problému
Záverečné hodnotenie
a klasifikácia
Záverečné hodnotenie
a klasifikácia

Zemepis
· prezentácia
projektov
· používanie
správnej
terminológie

Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
rozvíjať algoritmické myslenie tvorbou
a analýzou jednoduchších algoritmov
· získať algoritmické myslenie využiteľné
aj v bežnom živote, postupy,
mechanizmy riešenia úloh
riešiť zložitejšie úlohy v prostredí Imagine
(pohyby a preteky korytnačiek, presná
pozícia a presný smer, pokusy a ďalšie hry)
·

· programovací
jazyk Logo
· program Imagine

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Názov ŠVP – A NAT megnevezése:
Názov ŠkVP – Az IAT megnevezése:
Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve:

ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelanie
ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy - A Nagymagyari MTA IAT
Maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby v týždni v hodinách Heti óraszám az egyes évfolyamokban:

Jazyk a komunikácia – Nyelv és kommunikáció
Maďarský jazyk a literatúra – Magyar nyelv- és irodalom
5., 6., 7., 8, 9
týždenne: 5.roč./évf.- 5, 6.roč./évf.- 5 , 7.roč./évf. - 4, 8.roč./évf. - 5,

9. roč./évf. - 5

Charakteristika vyučovacieho predmetu – A tantárgy jellemzése
Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra má v podsystéme národnostného školského vzdelávania Slovenskej republiky centrálne postavenie. Vyučovací predmet
maďarský jazyk a literatúra ako aj maďarský jazyk ako vyučovací jazyk v školách s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej školy s VJM) sa dá charakterizovať v prvom
rade všeobecnými vlastnosťami. Všetky tie vlastnosti sú charakteristické na tento vyučovací predmet, ktoré paralelne charakterizujú vyučovací predmet slovenský jazyk a
literatúru ako aj vyučovací jazyk slovenský v školách s vyučovacím jazykom slovenským. Charakteristika týchto všeobecných vlastností sa nachádza v úvodnej časti kapitoly
obsahovej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra. Z toho dôvodu sa na tomto mieste nezaoberáme ich hlbšou analýzou. Domnievame sa, že stačí konštatovanie tejto
záležitosti. Zároveň tiež konštatujeme, že vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s vyučovacím predmetom SJL charakterizujú aj isté špeciálne črty. Tie
vyplývajú na jednej strane zo situácie maďarčiny, na druhej strane z jej funkcií na Slovensku. Maďarský jazyk na Slovensku je jazykom početne významnej národnostnej
menšiny (520 528 ľudí, 9,6% obyvateľstva). Obce obývané Maďarmi vytvárajú miestami užšie, inde sa rozširujúce, väčšinou súvislé jazykové pásmo, ktoré sa tiahne od
Bratislavy až po slovensko-ukrajinské hranice. Maďarčina je na Slovensku menšinovým jazykom. Pre príslušníkov maďarskej národnosti je hlavným komunikačným
prostriedkom zároveň významným symbolom národnej identity ako aj kultúry.

Ciele vyučovacieho predmetu – A tantárgy céljai
Hlavné ciele učebného predmetu vyplývajú z nasledovných skutočností:
1. Kognitívna funkcia maďarského jazyka ako materinského a zároveň vyučovacieho jazyka v školách s VJM: Materinský jazyk je zároveň aj vyučovacím jazykom na ZŠ a

SŠ s VJM, z čoho vyplýva, že bezprostredne ovplyvňuje osvojenie si učiva všetkých vyučovacích predmetov.
2. Rozvíjanie jazykových kompetencií v iných jazykoch: v druhom - štátnom jazyku a cudzích jazykoch Maďarský jazyk a literatúra ako učebný predmet umožňuje na
vyššej úrovni rozvíjať jazykové kompetencie tak v štátnom jazyku ako aj v cudzích jazykoch. Na základe uvedenej funkcie materinského jazyka zastávame názor, že sa má
uplatniť princíp rovnakého postavenia materinských jazykov, čiže pomerne vysoká hodinová dotácia vyučovacích predmetov
z materinského jazyka. Aj preto je potrebné zosúladiť týždennú hodinovú dotáciu materinských jazykov v učebných plánoch na školách s vyučovacím jazykom slovenským i
na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Na základe uvedených argumentov je potrebné stanoviť týždennú hodinovú dotáciu maďarského jazyka a literatúry na
všetkých stupňoch ZŠ a SŠ s VJM v rozsahu hodinovej dotácie slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským.
3. Jazyková situácia: Je známy fakt, že materinský jazyk detí vstupujúcich do školy s VJM je podoba maďarčiny v menšinovom prostredí. Z lingvistických výskumov ako
aj z praxe je jasné, že ju charakterizuje na jednej strane vyššia miera zastúpenia nárečových prvkov, na druhej strane zase výskyt prvkov štátneho jazyka. Túto okolnosť
konštatujeme ako samozrejmosť, ktorá vyplýva z prirodzeného styku týchto jazykov a ich usporiadania v Slovenskej republike (ide o vzájomný vzťah štátneho a
menšinového jazyka). Okrem nadobudnutia jazykových kompetencií v oboch jazykoch na rôznych úrovniach prirodzeným následkom dvojjazyčného prostredia je však aj istá
jazyková neistota používateľov jazyka aj v materinskom jazyku. Deti v školách s VJM sa stretávajú so štandardnou podobou maďarčiny, ktorá im z hľadiska aktívneho
používania nie je úplne prirodzená. Postupné eliminovanie jazykovej neistoty je nutné ošetriť patričnou, špeciálnou jazykovou výchovou. Nedostatočne zabezpečená
jazyková výchova sa totiž odrazí na celkovej úspešnosti žiakov, resp. môže ich znevýhodniť hlavne v začiatočnej fáze povinnej školskej dochádzky. Cieľom vzdelávania v
oblasti maďarského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň
rečových zručností v maďarskom jazyku, aby žiaci zvládli každú komunikatívnu situáciu či už hovorovú alebo odbornú v rozsahu odbornosti všetkých vzdelávacích oblastí a
primerane a vhodne z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave.
Cieľom vzdelávania je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby žiaci:
- pochopili vzdelávanie v príslušnom jazyku ako svojbytný historický jav, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci
činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,
- nadobudli a rozvíjali pozitívny vzťah k materinskému jazyku a pochopili jeho potenciálne zdroje pre svoje osobné a kultúrne bohatstvo,
- vnímali a postupne osvojovali si jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
- rozvíjali komunikatívne schopnosti a návyky, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách,
- zvládli základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudli pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
- samostatne získali informácie z rozličných zdrojov a zvládli práce s jazykovými a literárnymi textami,
- nadobudli sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti a kultivovaný prejav ako prostriedok presadenia samého seba,
- nadobudli etické cítenie založené na empatii a asertivite, naučili sa prosociálne správať, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt,
- nadobudli vzťah a dokázali individuálne prežiť slovesné umelecké dielo, mali vlastné čitateľské zážitky, rozvíjali svoj pozitívny vzťah k literatúre a k ďalším
druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjali svoje emocionálne a estetické cítenie a vnímanie.

Učebné zdroje - Tankönyvek:
Ádám Borbála: Magyar irodalom az 5. osztály számára, TERRA, Bratislava 2009
Bukorné Danis Erzsébet - Bolgár Katalin: Magyar nyelv az alapiskola 5. osztálya számára, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009

Bolgár Katalin - Bukor Erzsébet: Magyar irodalom a 6. osztály számára, TERRA, Bratislava 2010
Bukorné Danis Erzsébet - Bolgár Katalin: Magyar nyelv az alapiskola 6. osztálya számára, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010
Ádám Borbála: Irodalom a magyar tanítási nyelvű alapiskola 7. osztálya számára, Terra, Bratislava, 2011
Ádám Borbála: Irodalom a magyar tanítási nyelvű alapiskola 7. osztálya számára - Munkafüzet, Terra, Bratislava, 2011
Bolgár Katalin - Bukorné Danis Erzsébet: Magyar nyelv az alapiskola 7.osztálya számára, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2011
Bolgár Katalin - Bukorné Danis Erzsébet: Munkafüzet magyar nyelvből az alapiskola 7.osztálya számára, Slovenské pedag. nakladateľstvo, 2011
Ádám Borbála: Maďarská literatúra pre 8. roč. ZŠ s vyuč. jaz. maď.,SPN-Mladé letá, 1. vydanie 2011
Bolgár Katalin - Bukorné Danis Erzsébet: Magyar nyelv az alapiskola 8. osztálya számára, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2011
Bolgár Katalin - Bukorné Danis Erzsébet: Magyar nyelv az alapiskola 9. osztálya számára, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012
Bárczi Zsófia – N. Tóth Anikó: Magyar irodalom az alapiskola 9. osztálya számára, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom
Tematický celok
Časová
Téma
Tematikus egység dotácia
Vznik písma a knihy
5
Vznik písma
Začiatky
Vznik knihy
písomníctva
Orientujeme sa
v knižnici

Ročník: piaty - Ötödik évfolyam
5 hodín týždenne, spolu 178 vyučovacích hodín - Heti 5, évi 178 óra
Obsahový štandard
Tartalmi követelmények

Svet rozprávok

10

Z najkrajších
rozprávok svetovej
literatúry
Maďarské ľudové
rozprávky
Umelé rozprávky
Komiks

Lyricko-epické diela

29

Petőfi Sándor: János
vitéz
Fazekas Mihály :
Lúdas Matyi

Rozprávkové
romány

4

Exupéry: A kis herceg Gradácia deja v rozprávke
Baum: Óz, a nagy
Kompozícia textu
varázsló

Svet povestí a
mýtov

9

Žánrové kritériá a
vznik povestí.
Skutočné (historické)
a rozprávkové prvky.
Staromaďarské báje
Grécke mýty

Kompozícia rozprávok; čarovné čísla v
rozprávkach; funkcia skutočných a
rozprávkových prvkov. Ľudová a umelá
rozprávka.Tvorby ľudovej slovesnosti v
maďarskej literatúre, umelé rozprávky zo
svetovej literatúry napr. Világszép Nádszál
kisasszony, A császár új ruhája; A rút
kiskacsa. Rozlíšenie reálneho a fantastického sveta v rozprávkach.. Bezčasovosť
Dej a kompozícia diela.
Rozprávkové motívy.
Štylistické a jazykové prostriedky diela
Pozorovanie jazyka literárnych diel
(metafora, personifikácia)
Gradácia deja v rozprávke

Kompozičné odlišnosti rozprávky a
poviedky

Výkonový štandard
Tudásszint
Čítať s porozumením rôzne druhy
primerane obťažných textov
V texte vyhľadať kľúčové slová a
odlišovať podstatné/okrajové
informácie
Zreprodukovať, dramatizovať
rozprávky Zreprodukovať dej so
zachovaním časovej a príčinnej
postupnosti a s obmenami Orientovať
sa v deji rozprávok
Dokončiť začatý príbeh rozprávaním,
dramatizáciou, prípadne i ilustráciou
Hodnotiť postavy literárneho diela a
určiť ich vzájomný vzťah,
Hodnotiť ilustrácie
Výrazne predniesť báseň a úryvok z
prózy Hodnotiť postavy literárneho diela
a určiť ich vzájomný vzťah
Hodnotiť ilustrácie v literárnych textoch
Vnímať a vyjadriť rytmus básní
Vybudovať si vlastný hodnotový systém,
etické a estetické cítenie
Rozprávať o prečítanom texte
Hodnotiť postavy literárneho diela a
určiť ich
vzájomný vzťah, hodnotiť ilustrácie
Rozprávať o prečítanom texte,
Zostaviť osnovu z prečítaného textu,
Čítať s porozumením rôzne druhy
primerane obťažných textov
Zreprodukovať čitateľský zážitok
Čítať s porozumením

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Dejepis
Multikultúrna výchova
Environmentálna
výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Slovenská literatúra
Výtvarná výchova
Finančná gramotnosť
Ochrana človeka a zdravia
Multikultúrna výchova
Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Ochrana človeka a zdravia

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Dejepis
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Dopravná výchova

Ochrana človeka a zdravia

Tematický
Časová
Téma
celok
dotácia
Tematikus egység 6
Biblia
Starý a Nový zákon
Ukážky z Biblie

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
Dej a kompozícia diela
Pozorovanie jazyka literárnych diel

Výkonový štandard
Tudásszint
Čítať s porozumením
Vybudovať si vlastný hodnotový systém,
etické a estetické cítenie

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Na rozhraní
skutočnosti a
rozprávky

5

Móra F.: Pétör, a csaló Dej a kompozícia diela
Móricz Zs.: Hét krajcár Kompozičné odlišnosti rozprávky a
poviedky.

Čítať s porozumením
Vybudovať si vlastný hodnotový systém,
etické a estetické cítenie

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Hláskový systém
maďarského jazyka

35

Správne vymenovať maďarskú abecedu a
pomocou nej vyhľadávať slová vo
výkladových a frazeologických slovníkoch
Správne rozlíšiť, vyslovovať a písať krátke
a dlhé samohlásky a spoluhlásky
Správne rozlíšiť a písať hlásky -j a -ly –
dvojaké označenie

Mediálna výchova
Ochrana človeka a zdravia
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Finančná gramotnosť
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova

Náuka o slove –
morfológia
a lexikológia

35

Samohlásky a
Abeceda,
spoluhlásky - účasť
Samohlásky, spoluhlásky, zákonitosti
rečových orgánov na ich samohlások a spoluhlások (spodobovanie,
tvorení
splývanie)
Rozdelenie samohlások
Zákonitosti výskytu
samohlások v slove
Sústava spoluhlások
Krátke a dlhé, znelé a
neznelé spoluhlásky
Vzájomný vplyv
spoluhlások v reči i v
písme
Typy spodobovania
Dvojaké písanie hlásky j
Vzťah významu a tvaru Tvorenie slov
slov
Jednovýznamové a viacvýznamové slová,
Jedno- a viacvýznamové synonymá, homonymá, antonymá,
slová, homonymá
zvukomalebné slová
Rovnoznačné slová
Frazeologické výrazy
(synonymá) a ich
funkcia.
Zvukomalebné slová
Ustálené spojenia:
príslovia, porekadlá,
prirovnania

Vedieť určiť slovotvorný základ a prípony Slovenský jazyk
Osobnostný a sociálny
Vedieť určiť slová skladaním
rozvoj
Multikultúrna výchova
Ochrana človeka a zdravia

Tematický celok
Tematikus egység
Kultúra reči

Časová Téma
dotácia
Priebež- Situačné cvičenia.
ne
Obohacovanie
individuálnej slovnej
zásoby

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények
Slovníky

Pravopis

23

Uplatnenie zásad
maďarského pravopisu
Rozdeľovanie slov
Interpunkčné znamienka

Slohový výcvik
Komunikácia a sloh

9

Rôzne formy písomných Pozdrav, oslovenie, predstavenie sa,
rozlúčenie, prosba/želanie, poďakovanie,
prejavov
ospravedlnenie - ústne; ospravedlnenie s
vysvetlením; vyjadriť súhlas/nesúhlas;
blahoželanie - ústne/písomne; adresa,
pohľadnica, súkromný list - ústne/písomne;
tvorba otázok (žiadosť o informáciu).
Krátke správy: SMS, e-mail.
Oznam, správa, pozvánka Reprodukcia
ústna.
Osnova, nápis, nadpis, odsek.

Výkonový štandard
Prierezové témy
Tudásszint
Medzipredmetové vzťahy
Poznať spisovné a nespisovné slová, vedieť Osobnostný a sociálny
ich rozlíšiť v texte
rozvoj
Poznať slová s citovým zafarbením a bez
citového zafarbenia, vedieť ich navzájom
zamieňať
Vedieť sa orientovať v pravopisnom,
výkladovom, synonymickom a
frazeologickom slovníku, dokázať v ňom
vyhľadať slová a slovné spojenia.

Rozdeľovacie (interpunkčné) znamienka: Správne rozlíšiť a písať hlásky -j a -ly bodka, otáznik, výkričník, čiarka,
dvojaké označenie
spojovník, Rozdelenie hlások, slabiky,
Uplatnenie princípov maďarského
slová, vety, text, veľké začiatočné písmená pravopisu Správne používať pravidlá
maďarského pravopisu primerané pre 5.
ročník ZŠ Vedieť sa orientovať v
pravopisnom slovníku

Environmentálna výchova

Vyjadrovať sa zrozumiteľne Rešpektovať Osobnostný a sociálny
základné komunikačné pravidlá Vedieť sa rozvoj
zapojiť do rozhovoru Porozumieť
Environmentálna výchova
jednoduchým informáciám a podať ich
Multikultúrna výchova
ďalej
Mediálna výchova
Vedieť reagovať na otázky, inzeráty,
ponuky atď.
Vedieť poskytnúť informácie o sebe, o
svojich každodenných aktivitách Vedieť
viesť telefónne rozhovory Vyžiadať a
podávať informácie (simulovanie situácií pozdrav, oslovenie, predstavenie sa,
rozlúčenie, prosba, želanie, poďakovanie,
ospravedlnenie)
Napísať blahoželanie k meninám,
narodeninám sviatkom
Napísať pohľadnicu, krátky súkromný list
Napísať krátky odkaz Napísať krátke
správy - SMS, e-mail Napísať krátke
oznamy, správy, poznámky

Tematický celok
Tematikus egység

Časová
dotácia

Téma

Rozprávanie

4

Ústne a písomné
rozprávanie

Opis

4

Umelecký a odborný
opis

Obsahový štandard
Tartalmi követelmények

Rozprávanie - ústne/písomne (úvod, jadro,
záver); časová postupnosť v rozprávaní;
rozprávanie s prvkami opisu ústne/písomne, Dialóg a monológ

Výkonový štandard
Tudásszint

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Porozprávať o svojich zážitkoch, túžbach, Osobnostný a sociálny
prianiach
rozvoj
Vyjadriť svoje pocity a zážitky Opísať veci,
predmety, činnosti Rozprávanie, písania
príbehu podľa názvu, obrázkov
Tvoriť nadpis k príbehom, k textom a
obrázkom
Zostaviť osnovu

Napísať krátke rozprávanie s opisom
Opis (ústne/písomne) - predmetu,
obrázku/ilustrácie, osoby, pracovného
postupu. Umelecký a vecný text, diskusia argument

Prírodopis

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Základná škola s VJM Zlaté Klasy, Školská 784/8,Ročník:
93039 Zlaté
šiestyKlasy
Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín
Časová
Tematický celok
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
dotácia
Jazyková
komuikácia

Slovesá

Podstatné mená

Prídavné mená

5

20

10

5

Slovné druhy
Druhy slovies –
činnostné, stavové,
zvratné,
predmetové,
bezpredmetové.
Sústava slovesných
časov a spôsobov –
prítomný, minulý,
budúci čas;
oznamovací,
podmieňovací,
rozkazovací spôsob.
Časovanie slovies –
Všeobecné
mená a
všeobecné
vlastné
mená –určité
osobné
(podmetové),
mená,
zvieracie mená,
(predmetové).
zemepisné
názvy,
Pomocné
slovesá,
názvy
planét,
názvy
slovesné predpony.
inštitúcií, názvy kníh
a periodík, názvy
značiek.
Systém
gramatických
prípon – prípona
množného čísla a
Systém gramatických
predmetu.
Vyjadrenie
prípon
– stupňovanie,
privlastňovania.
odvodenie príponou i. Stupňovanie
prídavných mien .

Systém slovných druhov

slovesá z hľadiska podmetu, predmetu
a priebehu činnosti
slovesný čas – prítomný, minulý, budúci
slovesný spôsob – oznamovací,
rozkazovací, podmieňovací
ikové slovesá
pomocné sloveso
slovesné
predpony

všeobecné mená
vlastné mená - osobné mená a
priezviská, zvieracie mená, zemepisné
názvy,
názvy inštitúcií, názvy planét, názvy kníh a
periodík, názvy značiek

funkcia prídavných mien
stupňovanie prídavných
mien odvodenie príponou
-i

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Systematizovanie poznatkov

Vedieť rozdeliť slovesá z hľadiska
podmetu,
predmetu a priebehu činnosti.
Správne používať všeobecné (podmetové)
a určité (predmetové) časovanie.
Vedieť správne tvoriť tvary slovies
v podmieňovacom spôsobe (1.
osoba jednotného
čísla a 3. osoba množného čísla).
Správne tvoriť sloveso v
rozkazovacom spôsobe.

Správne použiť podstatné mená.
Vedieť pravopis podstatných menách.

Poznať výnimky pri stupňovaní.
Vedieť pravopis stupňovaných prídavných
mien.
Správne napísať odvodené prídavné
mená odvodené z vlastných mien
príponou -i.

SJL, DEJ

SJL

SJL

Tematický celok

Časová
dotácia

Číslovky

6

Príslovky

4

Zámená

10

Neurčitok, príčastie,
prechodník

5

Pravopis

Slohový výcvik

17

17

Téma

Obsahový štandard

Rozdelenie a funkcia
čísloviek, základné,
číslovky – určité, neurčité,
radové číslovky,
základné, radové, zlomky
zlomky.
Určité, neurčité
číslovky.
Funkcia prísloviek.
príslovky miesta, času,
Príslovky miesta,
spôsobu
času, spôsobu.
Rozdelenie a funkcia
zámen. Osobné,
privlastňovacie,
zvratné, ukazovacie,
opytovacie, vztažné,
neurčité,
vymedzovacie
zámeno.
Správne tvary slovies
zo zakončením na -s,
-sz, - z, -dz, -t.
Písanie vlastných
mien
– malé a veľké
začiatočné písmená.
Písanie odvodených
prídavných mien.
Práca
s textami
Radové
číslovky,a
témami
dátum.z
každodenného života.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

SJL

Vedieť rozlišovať druhy prísloviek.

SJL

zámená – osobné,
privlastňovacie, zvratné,
ukazovacie, opytovacie,
vzťaţné, neurčité

Vedieť rozlišovať druhy zámen.

SJL

neurčitok, príčastie a
prechodník

Formálne rozoznať v texte neurčitok,
príčastie a prechodník.

Multikultúrna výchova

pravopis slovies v
minulom čase slovesá
zakončené na -s, -sz, -z, dz slovesá zakončené na -t
kratší a dlhší tvar
rozkazovacieho spôsobu
archaizmy v priezviskách
malé a veľké začiatocné
písmená v zemepisných
prosba stupňovanie
– želanie,
názvoch,
poďakovanie,
privítanie
prídavných
mien –
rozlúčenie, tvorba otázok,
odvodené– prídavné
diskusia
argumentmená
opis –s
príponou
spodobovanie
statický,-i dynamický,
spoluhlások,
základné,
umelecký
charakteristika
radovécielený
číslovky,dátum,
osoby,
rozhovor –
pravopis
slovesných
interview
(ústne a
predložiek
písomne),
ústna
reprodukcia

Vedieť správne napísať slovesné tvary so
zakončením na -s, -sz, -z, -dz, -t.
Vedieť rozlišovať ikové slovesá.
Správne používať malé a veľké začiatocné
písmená pri písaní – mien, zemepisných
názvov, názvov inštitúcií, periodík a kníh.
Vyjadrovaťsa zrozumiteľne. Rešpektovať
základné komunikačné pravidlá. Vedieť
sformulovať prosbu a podakovanie.
Používat vhodnú formu privítania a
rozlúčenia. Vyžiadať informácie – tvoriť
správne otázky.
Vyjadriť svoj názor, vedieť sa
argumentovať v diskusii. Vedieť opísať
veci, predmety, cinnost. Interview – tvoriť
ústne a písomne. Plynule, zrozumiteľne
reprodukovať obsah prečítaného textu.

Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Literár na zl ož ka
Balady – umelé
a ľudové. Kompozícia
balady.

Arany János: Toldi

Problém komičnosti,
pravdy a lži
anekdoty.

Objavenie sa prírody
v literatúre.

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

12

Ľudové balady – Kádár
Kata,
Kőműves Kelemen
Umelé balady – Arany
János: V. László,
Gyulai Pál: Pókainé

22

Porovnanie charakteru Miklósa a Györgya,
triedenie postáv v diele. Jazyk diela, básnické
jazykové prostriedky – metafora, metonymia,
personifikácia.
Dej a kompozícia diela.
Žánrová svojráznosť epickej básne. Kompozícia
diela: úvod, zápletka, vrchol, obrat,
rozuzlenie. Rým, rytmus.

16

8

M. Twain: Tom Sawyer
alebo Mark Twain:
Huckleberry Finn
kalandjai,
Szabó Magda: Abigél,
Gyurkovics Tibor: Nem
akarok felnőni,
Milne: Micimackó,
Fehér Klára: Bezzeg az
én
időmben alebo Mi
szemüvegesek.

Rudyard Kipling: A
dzsungel könyve, Daniel
Defoe: Robinson
Crusoe, Fekete István:
Tüskevár atď.

ľudová slovesnosť, umelá, umelecká literatúra
poézia, próza, balada – ľudová, autorská
epická báseň, metrika, refrén
rým – združený, striedavý, obkročný
rytmus

román
text
hlavná myšlienka
humor, irónia
ex libris

štruktúra diela
dej
literárna postava
kompozícia – vonkajšia, vnútorná
vnútorná kompozícia – expozícia, zápletka,
vrchol, obrat, rozuzlenie

Výkonový štandard
Vedieť napísať charakteristiku osoby. Vedieť
vymenovať charakteristické črty balady, epickej
básne. Po prečítaní textu vedieť urciť žáner
textu na základe literárnoteoretických
poznatkov.
Pri práci s textom správne používať
vedomosti z metriky (refrén, rým, rytmus).
Reprodukovať čitatelský zážitok
vlastnými slovami. Vedieť nájst v
prečítanom diele prirovnanie, metaforu,
personifikáciu, metonymiu,
básnickú otázku a básnický prívlastok.

Reprodukovať čitatelský zážitok
vlastnými slovami.Orientovať sa v deji
literárnych a vecných textov.
Zostaviť stručnú dejovú osnovu.
Charakterizovať literárne postavy. Poznať a
vysvetliť pojmy v praktických činnostiach s
textom – ľudová slovesnosť,
umelá, umelecká literatúra, poézia, próza,
román, text, hlavná myšlienka, humor,
irónia, ex libris.

Reprodukovaťčitatelský zážitok
vlastnými slovami. Zostaviť stručnú
dejovú osnovu. Charakterizovať literárne
postavy.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Dejepis
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Dejepis
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Multikultúrna výchova

Zemepis Prírodopis
Multikultúrna výchova

Vlasť (domovina) a
sloboda
v literatúre.

8

Gárdonyi Géza: Egri
csillagok atď.

štruktúra diela
Reprodukovaťčitatelský zážitok
dej
literárna postava
vlastnými slovami. Zostaviť stručnú
kompozícia – vonkajšia, vnútorná
dejovú osnovu. Charakterizovať literárne
vnútorná kompozícia – expozícia, zápletka,
postavy.
vrchol, obrat, rozuzlenie

Zemepis
Multikultúrna výchova

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola, Iskola utca 784/8, Nagymagyar
Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Časová
Tematický celok dotácia

Jazyková
komunikácia

2

Opakovanie učiva zo 6.
triedy

5

Určitý a neurčitý člen

Opakovanie
Slovné druhy

Téma

Postpozície

Ročník: siedmy
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín
Obsahový štandard
Opakovanie slovných druhov: podstatné mená,
prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá,,
príslovky
Určitý člen: a, az
Neurčitý člen: egy
Postpozície vyjadrujúce okolnosti deja ako
miesto, čas, spôsob a príčina

Výkonový štandard
Systematizovanie a obnovenie poznatkov

SJL

Správne používať určitý a neurčitý člen: a, az,
egy

SJL, AJL

Vedieť rozoznať v texte postpozície.
Správne používať postpozície – miatt, végett.

Spojky

Priraďovacie a podraďovacie spojky

Správne používať spojky vo vete.

Citoslovcia

Citoslovcia, zvukomalebné slová

Rozoznať v texte citoslovcia.

Častice

Významové odtiene častíc

Ovládať pravopis častíc vo vete (nem, ne, sem,
-e).Vedieť správne používať čiarky za
časticami.

jednoduchá – holá, rozvitá
zložená
podľa obsahu – oznamovacia, opytovacia,
rozkazovacia, želacia, zvolacia
opytovacie vety – zisťovacie, doplňovacie

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Vedieť rozdeliť vety podľa zloženia a obsahu.

Veta

3

Vety podľa obsahu
Vety podľa zloţenia
Kladné a záporné vety

Vetné členy

35

Základné vetné členy

Prisudzovací sklad

Rozpoznať prisudzovací sklad.

Rozvíjacie vetné členy

Syntagmy: podraďovacie, priraďovacie

Rozpoznať podraďovací sklad

Rozoznať holú a rozvitú vetu.

Multikultúrna výchova

Časová
Tematický celok dotácia

Téma
Prísudok

prísudok – slovesný, menný, slovesno-menný

Podmet

podmet – určitý, neurčitý

Predmet

predmet – určitý, neurčitý, sklad s predmetom

Príslovkové určenie

Pravopis

4

Obsahový štandard

príslovkové určenie – času, miesta, spôsobu,
príčiny, pôvodu, sklad s príslovkovým
určením

Výkonový štandard
Správne rozlišovať druhy prísudku
Vo vete nájsť slovesný, menný a slovesnomenný prísudok.

Vo vete nájsť predmet, rozoznať či je určitý
alebo neurčitý.
Správne rozlišovať sklad s predmetom.

SJL

Vedieť rozlišovať druhy príslovkového
určenia.
Poznať funkciu postpozícií pri rozlišovaní
druhov príslovkového určenia.
Správne písať viacnásobné príslovkové
určenie.
Ovládať pravopis spodobovania v
príslovkových určeniach.

SJL

SJL

SJl

Prívlastok

Prívlastok, druhy prívlastku

Prístavok

Prístavok

Rozoznať prístavok vo vete, rozlišovať od
ostatných vetných členov, dôležitosť
čiarok.

Viacnásobný vetný člen

Priraďovací sklad
spodobovanie s príponami -val, -vel
čiarky a spojky
čiarka pri oslovení

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Rozoznať určitý a neurčitý podmet.
Ovládať zhodu podmetu s prísudkom.

Rozoznať v texte rôzne druhy prívlastkov.
Vedieť rozlišovať prívlastkový sklad od
slovesno-menného prísudku.
Vyjadriť vlastnícky vzťah pomocou
prívlastkov.

Písanie čiarky;
Spodobovanie prípon

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Rozoznať v texte priraďovací sklad, čiarka
v priraďovacom sklade

SJl

Ovládať pravopis čiarky pred spojkami.

SJL

Časová
Tematický celok dotácia

Slohový výcvik

17

rozhovor, dialóg,
interview, práca s
rôznymi textami,
komunikačné situácie –
odosielateľ, prijímateľ

2

Maďari v období
sťahovania národov, v
období osídlenia vlasti

Literárna zložka
Maď. lit. v období
osídlenia vlasti

Téma

Stredovek
Kroniky
Stredoveká literatúra

8

Maďarské jazykové
pamiatky
Legendy

Renesančné umenie
Janus Pannonius
Humanizmus a
renesancia

10

Reformácia

Balassi Bálint

Barok

3

Barokové umenie
Miklós Zrínyi

Obsahový štandard

rozhovor, dialóg, interview, práca s rôznymi
textami,
komunikačné situácie – odosielateľ, prijímateľ

Výkonový štandard
Vyjadrovať sa zrozumiteľne.
Rešpektovať základné komunikačné pravidlá.
Pripraviť rozhovor.
Charakterizovať sms a e-mail správy.
Napísať interview.
Plynule a zrozumiteľne zreprodukovať obsah
prečítaného textu.

šaman

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

ENV
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova

ENV
Dejepis

sťahovanie národov
osídlenie vlasti
slohy stredovekého výtvarníctva,
stredoveké kroniky: iniciály, legendy, kódexy.
Anonymus, Kézai Simon, Kálti Márk
Maďarské jazykové pamiatky: Tihanyi apátság
alapítólevele, Halotti beszéd és
könyörgés, Ómagyar Mária-siralom
Margit-legenda, Ferenc-legenda

Zostaviť stručnú dejovú osnovu prečítaných
diel alebo úryvkov
Charakterizovať literárne postavy.
Po prečítaní textu vedieť určiť žáner textu na
základe literárnoteoretických poznatkov:
legendy, kroniky, epigram, elégia, epos,
Vedieť reprodukovať čitateľský zážitok
vlastnými slovami.

renesencia v umení, dvor kráľa Matiáša – šírenie
renesancie a humanizmu.
Janus Pannonius – epigram, elégia; Pannónia
dicsérete, Búcsú Váradtól
Reformácia v Maďarsku – preklad Biblie
(Károlyi Gáspár)
Tinódi Lantos Sebestyén
Balassi Bálint – Balassiho strofa;
ľúbostné básne: Hogy Júliára talála
poboţné básne: Adj már csendességet
vojenské básne: Egy katonaének

Zostaviť stručnú dejovú osnovu prečítaných
diel alebo úryvkov
Charakterizovať literárne postavy.
Vedieť nájsť v prečítanom diele: prirovnanie,
Dejepis
metaforu, metonymiu, básnickú otázku,
Výtvarná výchova
aliterácie, básnický prívlastok.
ENV
Na základe získaných poznatkov vedieť stručne
VMR
charakterizovať obdobie renesancie.
Multikultúrna výchova
Pri práci s textom správne používať vedomosti
z metriky: Balassiho-strofa
Vedieť reprodukovať čitateľský zážitok
vlastnými slovami.

výtvarníctvo, architektúra, hudba a literatúra
Zrínyi Miklós – epos; Szigeti veszedelem

Dejepis
Výtvarná výchova
Multikultúrna výchova

Zostaviť stručnú dejovú osnovu prečítaných
ENV
diel alebo úryvkov
Dejepis
Na základe získaných poznatkov vedieť stručne
Výtvarná výchova
charakterizovať obdobie: baroku

Časová
Tematický celok dotácia

Téma

Obsahový štandard

Jakobíni
Časomerná prozódia
Kazinczy Ferenc

Osvietenstvo

Obdobie reforiem

Romantizmus

10

encyklopedisti, maďarskí jakobíni,
Časomerná prozódia (základy)
Kazinczy Ferenc – obnovenie jazyka; Írói
érdem, Fogságom naplója
Csokonai Vitéz Mihály Csokonai Vitéz Mihály – Még egyszer Lillához,
Reményhez, Zsugori uram,
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz
Katona József – dráma; Bánk bán
Katona József

8

Kölcsey Ferenc
Vörösmarty Mihály

12

Petőfi Sándor

7

Arany János

6

Jókai Mór

Kölcsey Ferenc – Himnusz, Huszt, Emléklapra
Vörösmarty Mihály – A búvár Kund, Szózat,
Szép Ilonka, A merengıhöz,
Petőfi Sándor – A borozó, Fa leszek, ha....,
Szeptember végén, Szabadság
szerelem, Az Alföld, XIX. század költıi,
Nemzeti dal, Egy gondolat bánt engemet
Arany János – Szondi két apródja, A walesi
bárdok, Családi kör, Tengeri hántás,
Tetemre hívás
Jókai Mór – román; Az arany ember, Szegény
gazdagok, A kőszívű ember fiai

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Charakterizovať literárne postavy.
Vedieť nájsť v prečítanom diele: prirovnanie,
metaforu, metonymiu, básnickú otázku,
aliterácie, básnický prívlastok.
Dejepis
Pri práci s textom správne používať vedomosti
VMaR
z metriky: Balassiho-strofa, refrén,
ENV
rým, prízvučná prozódia a základy časomernej
prozódie.
Na základe získaných poznatkov vedieť stručne
charakterizovať obdobie: osvietenstva
Vedieť nájsť v prečítanom diele: prirovnanie,
metaforu, metonymiu, básnickú otázku,
ENV
aliterácie, básnický prívlastok.
Dejepis
Na základe získaných poznatkov vedieť stručne
charakterizovať obdobie reforiem.
Charakterizovať literárne postavy.
Vedieť nájsť v prečítanom diele: prirovnanie,
metaforu, metonymiu, básnickú otázku,
aliterácie, básnický prívlastok.
Na základe získaných poznatkov vedieť stručne ENV
Dejepis
charakterizovať obdobie romantizmu
Zostaviť stručnú dejovú osnovu prečítaných
diel alebo úryvkov

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

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra

4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín
Tematický celok

Časová
dotácia

Prierezové témy

Opakovanie

2

Opakovanie učiva 7.
ročníka

1.Literatúra

5

Mikszáth Kálmán

Realistická
literatúra

Literárna moderna

12

Obsahový štandard

Téma

Nové umelecké smery
Ady Endre

Osobnostný a sociálny

Maďarská literatúra v druhej polovici 19.
Beszterce ostroma (úryvky).
storočia a začiatku 20. storočia aţ do konca II.
svetovej vojny Naturalizmus, symbolizmus,
impresionizmus. Nové umelecké smery
koncom 19. storočia a na začiatku

Vedieť reprodukovať čitateľský zážitok
vlastnými slovami.

Slovenská literatúra

20. storočia.

Vytvoriť si vlastný názor postavám a situáciám
v literárnych dielach.

Ady Endre – symbolizumus a jeho básnická
revolúcia. Krátky životopis a analýza
nasledovných

5

Móricz Zsigmond

Medzipredmetové vzťahy

Vznik realistického románu a novely Mikszáth Čítanie s porozumením – práca s textom
Kálmán – krátky životopis a analýza niektorých kompozícia románu
diel. Diela na analýzu:
kompozícia novely
- novely: A néhai bárány, A bágyi csoda
Dokázať porovnávať literárne texty.
- romány: Szent Péter esernyője,

Úloha a význam časopisu Nyugat.

Realistický a
naturalistický
román a novela

Výkonový štandard

Charakterizovať literárne postavy.
Určiť hlavné a vedľajšie postavy
diel.

Dejepis

Multikulturálna výchova

Poznať charakteristické črty symbolistických
básní. Interpretovať najznámejších symbolov
symbolistickej poézie.

básní: Góg és Magóg fia vagyok én..., A fölföldobott kő, Nekünk Mohács kell, Fölszállott a
Móricz
– realistické
páva, A Zsigmond
magyar Ugaron,
Páris az én Bakonyom, Čítanie s porozumením – práca s textom
zobrazovanenie
sedliaka
na Hiszek
dedine.
Lédával a bálban,
Őrizema aživota
szemed,
Krátky
životopis.
hitetlenül
Istenben.Diela na analýzu: - novely:
Po prečítaní textu vedieť určiť žáner
Tragédia
textu na základe literárnoteoretických
poznatkov: symbolistická a
- romány: Pillangó, Rózsa Sándor a lovát
impresionistická báseň, naturalistická
ugratja
novela, moderný román.
(úryvky).

rozvoj

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok
Impresionistická

Časová
dotácia
20

lyrika

Obsahový štandard

Téma
Juhász Gyula
Babits Mihály
Kosztolányi Dezső

Juhász Gyula – jeho život a tvorba.
Impresionistický svet farieb jeho básní.
Básne na analýzu: Magyar táj, magyar
ecsettel, Anna örök, Milyen volt... .
Babits Mihály – poet doctus , jeho život a

Tóth Árpád
tvorba.
Básne na analýzu: Messze...messze...., Új
leoninusok, Szerelmes vers, Jónás imája.

Výkonový štandard

Prierezové témy

Čítanie s porozumením – práca s textom
Literárny text chápať ako autorskú výpoveď o
svete.

Medzipredmetové vzťahy
Dejepis

Abstrahovať a sformulovať ideu

rozvoj

Osobnostný a sociálny

lyrických básní. Interpretovať vlastné
hodnotenie básní.
Poznať charakteristické črty
impresionistických básní.

Kosztolányi Dezső –život a tvorba.
Impresionistický svet jeho básní. Moderné
zobrazovanie vnútorného sveta človeka v
jeho epike.

Prozaici časopisu

7

Krúdy Gyula

- básne: Üllői-úti fák, Akarsz-e játszani,
SzegényGyula
kisgyermek
Krúdy
– jeho panasza,
život a tvorba. Moderná
kompozícia
- esej: Nyelvnovely.
és lélek(úryvok)

Karinthy Frigyes

Novely na analýzu: Missis Kittie és Fekete
- román: Pacsirta (úryvok).
bőrű komornája, Régi magyar író ebédje

Nyugat

Expresionistická
lyrika a
nadrealizmus

8

József Attila

Čítanie s porozumením – práca s textom
Zostaviť stručnú dejovú osnovu prečítaných
diel alebo úryvkov.

Tóth
Árpád
– jeho– život
a samota.
Karinthy
Frigyes
jeho život
a tvorba. Literárne Vedieť analyzovať literárne texty po
štylistickej a kompozičnej stránke.
Básne
na analýzu:
sugárkoszorú,
Lélektől
karikatúry,
humor vEsti
jeho
dielach. Novely
na
József
Attila
–
curriculum
vitae,
jeho
život
a
Čítanie s porozumením – práca s textom
analýzu: Találkozás egy fiatalemberrel, Tanár
lélekig,
Jó
éjszakát!
úr,
kérem…
.
tvorba. Básne na analýzu: Tiszta szívvel, Mikor Štylizácia textu: metafora, metonymia,
az uccán átment a kedves, Ars poetica,
prirovnanie , literárne prívlastky,
Születésnapomra, Flóra, Mama, Óda - 3. a 4.
cyklus
aliterácia, básnická otázka

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Enviromentálna výchova

Tematický celok
Literatúra počas II.

Časová
dotácia
6

Prierezové témy
Téma
Radnóti Miklós

svetovej vojny

2

Jednoduché súvetie

2.Jazyk
Súvetia

30

Podraďovacie
súvetia

Obsahový štandard
Radnóti Miklós – život a tvorba počas

Západoeurópsky verš

Medzipredmetové vzťahy
Dejepis

II. svetovej vojny. Diela na analýzu:
- epika: Naptár, Ikrek hava (úryvky)

Zručne aplikovať vedomosti z
metriky: refrén, rým ,
západoeurópsky verš.

Multikulturálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

- lyrika:, Levél a hitveshez, Razglednica,

Vedieť nájsť v prečítanom diele:

Hetedik ecloga, Nem tudhatom (úryvok).
Jednoduché súvetie – podraďovacie,
priraďovacie ; Zložené súvetia
Interpunkcia v zložených vetách a v
zložených súvetiach.
Hlavná veta, vedľajšia veta, obsahové a
štrukturálne súvislosti vo vetách.
Hlavná veta – odkazovací deiktický výraz
Vedľajšia veta – spojka
Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou:
- podmetovou, predmetovou,

15

Priraďovacie súvetia

Výkonový štandard

- príslovkovou (miestna, časová,
spôsobová, príčinná,
účelová),
Rovnocenné
vety, obsahovo-logické
prívlastkovou,
súvislosti
vo vetách, spojky
Druhy
priraďovacích
súvetí:
prísudkovou,
vetnozákladovou
-Priama
zlučovacie,
odporovacie,
vylučovacie,
reč – uvádzacia
veta,
priama reč
vysvetľovacie, dôsledkové

prirovnanie, metaforu, metonymiu,
Vedieť rozlíšiť podraďovacie súvetie od
priraďovacieho
básnickú otázku,súvetia.
aliterácie, prívlastok.
Vedieť graficky zobraziť štruktúru:
podraďovacieho, priraďovacieho súvetia a
zloženého súvetia.
Ovládať rozbor podraďovacích súvetí:
nájsť hlavnú vetu a vedľajšiu vetu.
Rozoznať odkazovací deiktický výraz a
spojky.
Rozoznať typy podraďovacích súvetí:
podmetové, predmetové, príslovkové
prívlastkové, prísudkové, vetnozákladové.
Správne pouţívať spojky: kto, čo, ktorý, v
podraďovacích súvetiach.
Ovládať hlavné charakteristické črty
priraďovacích súvetí.
Ovládať rozbor priraďovacích súvetí.
Rozoznať typy priraďovacích súvetí:
zlučovacie, odporovacie, vylučovacie,
vysvetľovacie, dôsledkové.

Tematický celok

Časová
dotácia
8

Prierezové témy
Téma
Zložené súvetia

Obsahový štandard
vzájomné vzťahy viet, grafické
znázornenie

Výkonový štandard

Medzipredmetové vzťahy

Interpunkcia v zložených vetách a v
zložených súvetiach.
Správne používať interpunkčné
znamienka: v podraďovacích súvetiach, v
priraďovacích súvetiach a v zložených
súvetiach.

3.Komunikácia a
sloh

12

Osobnostný a sociálny

Referát–ústny,
písomný

Vyjadrovať sa zrozumiteľne. Rešpektovať
základné komunikačné pravidlá.

Úvaha

Zostaviť písomný a ústny referát.
Vedieť napísať úvahu.

Protidrogová výchova

Spoznať kritiku.

Environmentálna výchova

Diskusia – dokázať presvedčivo
argumentovať. Vedieť používať
najvýznamnejšie verbálne a
neverbálne prostriedky
argumentovania.

Mediálna výchova

Kritika
Diskusia
Projekt

Pripraviť prezentáciu a ústne ju
predniesť pred spolužiakmi.
Čítať s porozumením rôzne druhy
vecných textov.

rozvoj

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

Slovná zásoba
maďarského jazyka

Rozvíjanie slovnej
zásoby

Zložené a tvorené slová
– pravopisné otázky

Časová
dotácia

Téma

6

Opakovanie učiva zo 8.
triedy

10

5

4

Slová ugrofínskeho
pôvodu
Prebraté zdomácnené
slová
Slová cudzieho pôvodu
Dialektizmy
Dialektizmy
Spisovný jazyk
Profesionalizmy
Archaizmy , neologizmy
Opakovanie a zhrnutie
Rozvíjanie slovnej
zásoby tvorením
Koreň slova a prípony
Rozvíjanie slovnej
zásoby skladaním
Rozvíjanie slovnej
zásoby

Zložené a tvorené slová –
pravopis
Zložené a tvorené slová –
pravopis

Ročník: deviaty
5 hodiny týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín
Obsahový štandard
Opakovanie slovných druhov: súvetia,
podraďovacie súvetia, druhy priraďovacích
súvetí, zložené súvetia
Slovná zásoba maďarského jazyka:
- pôvod maďarských slov (slová ugrofínskeho
pôvodu, prebraté zdomácnené slová,
slová cudzieho pôvodu)
- spisovný jazyk
- dialektizmy
- profesionalizmy
- slang
- archaizmy, neologizmy

Rozvíjanie slovnej zásoby:
- skladaním
- tvorením

Výkonový štandard

Systematizovanie a obnovenie poznatkov

Žiak vie: - rozoznať v texte pôvodné
maďarské slová a slová cudzieho
pôvod
- vyhľadať v texte archaizmy a
neologizmy.
Žiak:
Spozná v texte dialektizmy a
profesionalizmy.
Spozná v texte slangové výrazy.
Správne artikuluje, vie používať
spisovný jazyk v každodenných
situáciách.

Vie identifikovať v texte zložené a tvorené
slová.
Ovláda pravopis zložených slov.

Vedieť identifikovať v texte zloţené a tvorené
slová.
Ovládať pravopis zložených slov.
Zložené a tvorené slová – pravopisné otázky

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

OSR, MuV, RV, INT, XEN,
DIS, SJL

SJL

Časová
dotácia

Téma

Opakovanie fonetiky

5

Samohlásky a spoluhlásky
Zákonitosti samohlások
Vzájomný vplyv
spoluhlások
Rozdelenie slov
Opakovanie a zhrnutie

Opakovanie lexikológia

4

Viacvýznamové slová
Homonymá
Antonymá

Náuka o slove –
morfológia

3

slovotvorný základ a
prípony

11

Prísudok,Podmet
Predmet,Príslovkové
určenie, Prívlastok
Prístavok

Tematický celok

Opakovanie slovných
druhov

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Hláskový systém maďarského jazyka
Samohlásky a spoluhlásky – účasť rečových
Správne vymenovať maďarskú abecedu a
orgánov na ich tvorení. Rozdelenie
pomocou nej vyhľadávať slová vo výkladových
samohlások – vysoké a nízke, krátke a dlhé.
a frazeologických slovníkoch.
Zákonitosti výskytu samohlások v slove.
Správne rozlíšiť, vyslovovať a písať krátke a
Sústava spoluhlások. Krátke a dlhé, znelé a
dlhé samohlásky a spoluhlásky.
neznelé spoluhlásky. Vzájomný vplyv
spoluhlások v reči i v písme. Typy spodobovania.
Vzťah významu a tvaru slov. Jedno- a
Vedieť sa orientovať v pravopisnom,
viacvýznamové slová, homonymá, antonymá. výkladovom, synonymickom a frazeologickom
Rovnoznačné slová (synonymá) a ich funkcia.
slovníku, dokázať v ňom vyhľadať slová a
Zvukomalebné slová. Ustálené spojenia:
slovné spojenia.
príslovia, porekadlá, prirovnania.

slovotvorný základ a prípony

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

SJL

Vedieť určiť slovotvorný základ a prípony.
Vedieť určiť slová skladaním.

SJL

SJL

7
Jednoduchá veta

Jednoduchá veta a vetné
členy
Vetné členy
Vetné členy
Analýza viet
Analýza viet
Opakovanie
Opakovanie
Motivácia

Tematický celok

Časová
dotácia

Projekt 10
Náš materinský jazyk

Literárna zložka:
Opakovanie

Maďarská literatúra
od roku 1945 do roku
1980
Ľudová tradícia
a občianske hodnoty

7

12

Téma
Identita jednotlivých
skupín
Plánovanie
Rozdelenie úloh
Zber materiálov
Zber materiálov
Zber materiálov
Tvorba projektu v
skupinách
Tvorba projektu v
skupinách
Tvorba projektu v
skupinách
Tvorba projektu v
skupinách
Prezentácia projektov
Hodnotenie projektov
skupinách
Hlavní predstavitelia maď.
literatúry na začiatku
20.storočia

Obsahový štandard

Úvod - Maďarská
literatúra od roku 1945 do
Obnoviť
poznatkov
roku
1980 z 8.
Illyés ročníka
Gyula a jeho
význam
Illyés Gyula – centrálna postava literárneho
Literárna sociografia
života v 20.storočí, básnik, spisovateľ, redaktor
Čítanie s porozumením:
časopisu Válasz a Magyar Csillag, literárna
Puszták népe
sociografia: Puszták népe (úryvok), štvorverš:
Štvorverš: Esti csoda –
Esti csoda
analýza básne Németh László – lekár, spisovateľ a pedagog,
verselemzés
román: Lányaim
Németh László a jeho
Tamási Áron – unikátny humor a štýl jeho
epika
prózy, trilógia: Ábel a rengetegben (úryvok
Čítanie a analýza úryvkov
Márai Sándor – stelesniteľ občianskej hodnôt
z románu Lányaim
v literatúre, román: Zendülők, dielo:
Tamási Áron a jeho humor
Füveskönyv(úryvky)
v prózi
Analýza románu –
Regényelemzés
Márai Sándor a občianske
hodnoty

Výkonový štandard

Vie určiť tvorcov a žánrov významných
literárnych diel, nájde a spozná štylistické
formy v dielach

Pozná najvýznamnejšie diela Illyésa, Szabóa,
Németha a Máraiho, chápe ich význam
v maďarskej literatúre.
Číta s porozumením, vie reprodukovať
čitateľský zážitok vlastnými slovami. Vie
analyzovať umelecký text z obsahového a zo
štylistického hľadiska.
Vie nájsť jazykové prostriedky, s ktorými autor
dosahuje dramatické napätie v texte.
Vie intonačne adekvátne prečítať báseň.
Vie sformulovať hlavné myšlienky prečítaného
textu.
Vie vysvetliť význam dialektických výrazov:
pityóka, tengeri...

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

MV: DEJ, REG, MUV, ENV

Tematický celok

Časová
dotácia
12

Maďarská literatúra
od roku 1945 do roku
1980
Ľudová tradícia
a občianske hodnoty

6
Pokusy so
štylistickými formami
a štýlmi

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
REG, OSR, MUV, ENV, MEV,
OŽZ, TPPZ

Úvod - Maďarská
Illyés Gyula – centrálna postava literárneho
literatúra od roku 1945 života v 20.storočí, básnik, spisovateľ, redaktor
do roku 1980
časopisu Válasz a Magyar Csillag, literárna
Illyés Gyula a jeho
sociografia: Puszták népe (úryvok), štvorverš:
význam
Esti csoda
Literárna sociografia
Németh László – lekár, spisovateľ a pedagog,
Čítanie s porozumením: román: Lányaim
Puszták népe
Tamási Áron – unikátny humor a štýl
Štvorverš: Esti csoda – jeho prózy, trilógia: Ábel a rengetegben
analýza básne (úryvok
verselemzés
Márai Sándor – stelesniteľ občianskej hodnôt
Németh László a jeho
v literatúre, román: Zendülők, dielo:
epika
Füveskönyv(úryvky)
Čítanie a analýza
úryvkov z románu
Lányaim
Tamási Áron a jeho
humor v prózi
Analýza románu –
Regényelemzés
Márai Sándor a občianske
hodnoty

Pozná najvýznamnejšie diela Illyésa,
Szabóa, Németha a Máraiho, chápe ich
význam v maďarskej literatúre.
MV: DEJ, VYU
Číta s porozumením, vie reprodukovať
čitateľský zážitok vlastnými slovami.
Vie analyzovať umelecký text z obsahového a

Weöres Sándor – jeho
originálna, svojská lyrická
tvorba
Ars poetica, Galagonya,
Az éjszaka csodái
Szabó Lorinc –
prívrženec Mihálya
Babitsa, Lóci verset ír,
Szeretlek, Tücsökzene: A
nyugodt csoda, Óriás szív,
Varázsboltban
Preklady –
Versfordítások:
LXXV.szonett

Pozná života a tvorby básnikov.
PT: REG, OSR, MUV, ENV, MEV,
Dokáže identifikovať najvýznamnejšie trópy aOŽZ, TPPZ
figúry v literárnych dielach: prirovnanie,
metaforu, metonymiu,
MV: DEJ, VYU, HUV
básnickú otázku, aliteráciu, ozdobné prívlastky.
Vie jasne sformulovať svoj čitateľský dojem.

Weöres Sándor – jeho originálna, svojská
lyrická tvorba
Ars poetica, Galagonya
Szabó Lőrinc – prívrţenec Mihálya Babitsa
Lóci verset ír; Szeretlek; Tücsökzene(úryky):
A nyugodt csoda, Óriás szív, Varázsboltban,

zo štylistického hľadiska.
Vie nájsť jazykové prostriedky, s ktorými
autor dosahuje dramatické napätie v texte.
Vie intonačne adekvátne prečítať báseň.
Vie sformulovať hlavné myšlienky
prečítaného textu.
Vie vysvetliť význam dialektických výrazov:
pityóka, tengeri...

Časová Téma
Tematický celok dotácia
Generácia časopisu
Újhold

10

Maďarská literatúra 10
na Slovensku od roku
1918 po súčasnosť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
MV: DEJ, VYU, HUV

Generácia časopisu
Ottlik Géza – prekladateľ a prozaik román:
Újhold
Iskola a határon (úryvok)
Ottlik Géza prekladateľ a Nagy László – jednota tradície a moderny v
prozaik
jeho lyrike
Analýza úryvkov –román: lyrika: Ki viszi át a Szerelmet? Táncbéli táncIskola a határon
szók
Nagy László – tradícia a Örkény István - predstaviteľ grotesky
moderna v lyrike
novely: Válogatott egyperces novellák
Analýza básní :Ki viszi át (úryvky), román: Tóték (úryvok)
a Szerelmet?
Analýza básní :Táncbéli
tánc-szók
Örkény István a groteska
–
Analýza: Egypercesek
Analýza románu :Tóték
Opakovanie a zhrnutie

Pozná najvýznamnejšie diela Ottlika, Nagya
a Örkénya. Číta s porozumením, vie
reprodukovať čitateľský zážitok vlastnými
PT: REG, OSR, MUV, MEV, TPPZ
slovami.
Vie vyhľadávať príklady z textu na štylistické
formy: prirovnanie, personyfikácia, symbol,
metafora, aliterácia, metonymia, básnická
otázka, vie interpretovať vlastné názory
o básní, vie určiť metriku básní
Vie recitovať báseň: Ki viszi át a Szerelmet?
Chápe pojem grotesky, spozná
charakteristické znaky grotesky a absurdu.

Obdobia maďarskej
literatúry na Slovensku
Význam Fábryho Zoltána
Analýza diela: A vádlott
megszólal (úryvok)
Dobos László: A kis
viking (úryvok
Čítanie s porozumení:
Dobos László: A kis
viking (úryvok)
Ozsvald Árpád: A kis
postás (úryvok)
Čítanie s porozumení: A
kis postás (úryvok)

Po prečítaní textu vie určiť žáner textu na
PT: MUV, REV, TPPZ, OSR, MEV
základe literárnoteoretických poznatkov.
MV: DEJ
Vie reprodukovať čitateľský zážitok vlastnými
slovami.
Vytvorí si vlastný názor k postavám a
situáciám.

Zs. Nagy Lajos: Szárnyas
történetek (úryvok)
Čítanie s porozumení:
Szárnyas történetek
Duba Gyula: Az elrabolt
taliga (úryvky)
Opakovanie ma
maďarskej literatúry na
Slovensku

Obdobia maďarskej literatúry na Slovensku
Špecifiká jednotlivých období maďarskej
literatúry na Slovensku
Fábry Zoltán: A vádlott megszólal (úryvok)
Dobos László: A kis viking (úryvok)
Ozsvald Árpád: A kis postás
Zs. Nagy Lajos: Szárnyas történetek (úryvok)
Duba Gyula: Az elrabolt taliga (úryvky) ,
Óvják az embert

Časová
Tematický celok dotácia
15
Rozširujúce učivo

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy

Medzipredmetové vzťahy
Vie analyzovať literárne texty po kompozičnej PT: REG, OSR, MUV, MEV, TPPZ
Győri Dezső: Közép – európai ember
Cselényi László – optické básne
stránke.
MV: DEJ, VYU, HUV
Analýza: Győri Dezső – Grendel Lajos: Tömegsír (úryvok), Szemérmes Aplikovať svoje znalosti o literárnej postave v
Közép-európai ember
beszámoló egy álom közepéről
prečítanom texte a charakterizovať ju z
Grendel Lajos –Tömegsír Tőzsér Árpád : Mittel úr-versek, Karácsonyi hľadiska čitateľského.
- Čítanie úryvkov
dal
Dokázať porovnávať literárne texty.
Analýza –
Mécs László: Meteor
Vedieť samostatne sformulovať subjektívne
Elemzés:Grendel Lajos: Vozári Dezső: Kint szél beszél
hodnotenie prečítaného textu.
Szemérmes beszámoló
Forbáth Imre: Mikor a néma beszélni kezd
Vedieť vyhľadať kľúčové slová a zostaviť
egy álom kozepérol
osnovu prečítaných diel alebo úryvkov.
Svetová literatúra:
Analýza – Elemzés:Duba W.Golding: A legyek Ura
Dokázať chápať literárny text ako autorskú
Gyula: Óvják az embert Hemingway: novely
výpoveď o svete.
Cselényi László – optické
básne
Analýza: Tőzsér Árpád –
Mittel úr
Analýza: Tőzsér Árpád:
Karácsonyi dal
Analýza: Mécs László –
Meteor
Analýza: Vozári Dezső –
Kint szél beszél
Analýza: Forbáth Imre:
Mikor a néma beszélni
kezd

Projekt: Moja
obľúbená kniha

5

Rozvíjanie emocionálnych a estetických cíteníPT: OSR, MUV, MEV, TPPZ, ENV
a vnímaní, nadobudnutie vzťahov k maďarským
i
inonárodným
umeleckým
dielam,
obohacovanie
slovnej
zásoby
žiakov,
vychovávanie čitateľa: vlastné čitateľské zážitky
rozvíjanie pozitívneho vzťahu k literatúre
a k ďalším druhom umenia

Rozvoj čitateľskej
gramotnosti

15

Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov
Čítať s porozumením

Časová
Tematický celok dotácia
Slohová zložka

20

Tém
a
Súkromný list
Úradný list
Životopis
Žiadosť
Plagát
Masmédiá
Projekt

Obsahový štandard

Výkonový štandard
Vedieť napísať súkromný list
Spoznať charakteristické črty, štýl úradného
listu.
Poznať formu žiadosti.
Vedieť vytvoriť plagát.
Ovládať napísať súkromný životopis.
Vedieť prezentovať vlastný názor o témach,
ktoré sa objavujú v masmédiách.
Vedieť vytvoriť projekt.
Vyjadrovať sa zrozumiteľne.
Rešpektovať základné komunikačné pravidlá.
Pripraviť prezentáciu a ústne ju predniesť pred
spoluţiakmi.
Čítať s porozumením rôzne druhy vecných
textov.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
PT: EV, MV, MuV, OSR, RV

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 2.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Matematika a práca s informáciami
Matematika
Piaty, šiesty, siedmy, ôsmy,deviaty
týždenne 5/5/5/5 /5 hodiny

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Maďarský

ročne:

165/165/165/165 /165hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament.
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách.
Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch
schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).
Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie,
chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na
uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov.
Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky.
Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.
Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom ročníku. Vzdelávací obsah
učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:
 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
 Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
 Geometria a meranie

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
 Logika, dôvodenie, dôkazy.
V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, záporných
čísel a v 7. ročníku pozornosť venuje počtovým výkonom so zlomkami a racionálnymi číslami. Žiaci sa oboznamujú s algoritmami počtových výkonov v
týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc. Tiež sa obsah učiva venuje percentám, pomeru,
priamej a nepriamej úmernosti.
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy objavujú kvantitatívne a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej
veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov hlavne v učivách venovaných percentám, priamej a nepriamej úmernosti.
V tematickom okruhu Geometria a meranie sa zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať
odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dlžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Tiež sa zoznamujú s
priestorovými útvarmi ako kváder a kocka, skúmajú a objavujú ich vlastnosti, znázorňujú ich. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť
povrchov a objemov týchto telies. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.
V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa naučia systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a
tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a rozvíja schopnosť logicky argumentovať, usudzovať,
hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.
Získané vedomosti budú žiaci využívať aj v iných predmetoch - v biológii, geografii, informatike a technike.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať u žiakov
logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci by mali spoznať matematiku ako
súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom ,aby získavali nové
vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich
pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine
a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.
Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať
s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiaci by mali vedieť využívať
pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu
skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností používať
prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty
alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému.
Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k
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racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť
pri riešení úloh.

Učebné zdroje
Na vyučovaní budeme pracovať s učebnicami:
Matematiky pre 5. roč. ZŠ s vjm., autori: PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
Matematiky pre 6. roč. ZŠ s vjm., autori: PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
 Matematiky pre 7. roč. ZŠ s vjm., autori: PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
 Matematiky pre 8. roč. ZŠ s vjm., autori: PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
ktorú doplníme pracovnými listami a rôznymi dostupnými zbierkami úloh.
Ďalšie učebné zdroje: kalkulačka, tabuľa, číselná os, rysovacie pomôcky, modely geometrických útvarov, trojuholník, pravítko, mapy, počítač, projektor.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy

Predmet: Matematika
Tematický celok

Ročník: piaty
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín

Časová
dotácia

Opakovanie učiva

Téma
Čísla všade okolo nás

2

Sčítanie a odčítanie

- precvičovať sčítavanie a odčítavanie prirodzených čísel

Informatika

Začíname
jednoduchými číslami

- porovnávať prirodzené čísla v obore do 10 000

Číslo, cifra, číslica

Chýbajúce čísla
v príkladoch
19

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Environmentálna výchova
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu.
Informatika
Dejepis

Pokračujeme väčšími
číslami

Počítame spamäti

Výkonový štandard

- opakovanie a prehlbovanie poznatkov z 1. -4.
ročníka
- poukázať na dôležitosť získaných vedomostí
- učiť sa plánovať svoju činnosť v matematike

Dohody nám pomáhajú

Opakovanie

Obsahový štandard

Úlohy, kde je viac slov
ako čísel
Počítame v eurách
a centoch
Sčítanie a odčítanie majú
k sebe veľmi blízko

Kto má viac a kto má
menej? o koľko?

- upozorniť. na praktické aplikácie získaných vedomostí
- pohotovo počítať príklady spamäti na všetky počtové výkony
- využiť námety slovných úloh hlavne na humanistickú a
environm.výchovu, vyberať úlohy z praktického života
- rozvíjať matematické myslenie , viesť
k experimentovaniu, k hlbšiemu pohľadu do štruktúry prirodzených
čísel

- žiak vie pohotovo
sčítavať a odčítavať
v obore do 10 000
- vie porovnávať
prirodzené čísla
v obore do 10 000
- vie riešiť bežné
slovné úlohy so
zameraním na úlohy z
praktického života
- vie urobiť zápis slovnej
úlohy, zapísať postup
riešenia a napísať
odpoveď

Environmentálna výchova

Environmentálna výchova
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Primárna prevencia
drogových závislostí
Biológia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Dejepis
Environmentálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

- osvojovať si študijné zručnosti

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-pohotovo sčíta a odčíta, násobí a deli
v obore násobilky

-precvičovať počítanie spamäti
Počítame spamäti

Kreslíme a rysujeme

Rysovanie a kreslenie,
Body
Čiary
Rovnobežky a rôznobežky

6

Ako overíme, či sú
narysované priamky
rovnobežné? Bádame
a experimentujeme
Rysujeme podľa návodov
Čo je násobenie

Násobenie a delenie

Koľko ich je?
Nás. spamäti väčšie č. do
100 – veľ. násobilka
Čo je delenie?

21

Násobenie a delenie majú
k sebe veľmi blízko
Delíme spamäti väčšie čísla
do 100 veľká delilka

Delíme na rovnaké časti

- osvojiť si pojmy: bod, úsečka, priamka,

polpriamka
- naučiť sa narysovať úsečku danej dĺžky
- naučiť sa odmerať dĺžku úsečky s
presnosťou na milimeter, vzdialenosť na m

- žiak pozná základné geom. útvary bod, priamka, polpriamka, úsečka

Zemepis
Výtvarná výchova

- vie tieto útvary popísať

- rysovať rovnobežky, rôznobežky,
mimobežky
- zopakovať a doplniť o nové znaky vedomosti
z matem. symboliky
- učiť sa robiť prehľadné náčrty
- požadovať presnosť a úhľadnosť prác
- viesť k dosiahnutiu presnosti pri
konštrukčných úlohách

- pozná matematickú symboliku

- zopakovať násobilku a delilku
- oboznámiť sa s delením celku na časti - úvod
do zlomkov
- riešiť známe typy slovných úloh upozorniť na praktické aplikácie získaných
vedomostí
- vyberať úlohy z praktického života
- učiť sa pohotovo spamäti násobiť v obore. do
100 a deliť vobore násobilky
- rozvíjať pohotové počítanie
- poznať a používať algoritmus písomného
násobenia a delenia

- vie pohotovo spamäti násobiť a deliť v obore
do 100, v jednoduchých prípadoch aj vo
vyššom obore

- pozná a vie narysovať rovnobežky,
rôznobežky

Environmentálna výchova
Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Ochrana človeka a prírody
Biológia

- vie rysovať podľa návodu

- pozná a vie používať algoritmus písomného
násobenia a delenia
- vie riešiť jednoduché slovné úlohy - vie
urobiť zápis, zapísať postup riešenia a napísať
odpoveď

Environmentálna výchova
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Primárna prevencia
drogových závislostí

Informatika
Environmentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma
Dobre premýšľajte
Obchodnícke počty

Kto má viac
a koľkokrát?

Stavby – Stopa, strecha
a pohľad zhora

Hráme sa s kockami
- kódujeme telesá
5

Čísla väčšie ako
10 000

-naučiť sa urobiť skúšku správnosti
- podporovať rozvoj algoritmického myslenia
žiakov
- naučiť sa pomenovať čísla vystupujúce v
príklade
- rozvíjať zručnosti žiakov súvisiacich s
procesom učenia

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-vie riešiť úlohy s obchodníckou tematikou s
Environmentálna výchova
použitím roznych zápisov desatinných čísel-cien Výchova k manželstvu
tovarov
a rodičovstvu.
Tvorba projektu
-vie porovnať dve čísla rozdielom
a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova

-načiť sa porovnávať dve čísla rozdielom

- pozná kódovanie
-na základe nákresu stopy stavbyvie postaviť
stavbu z kociek
- vie pracovať podľa návodu
- vie návod aj sám vytvoriť

Informatika
Výtvarná výchova

Telesá – Kódovanie
telies

- formou hry s kockami rozvíjať predstavivosť
žiakov
- vedieť skladať kocky podľa návodov
- naučiť sa návody aj vytvárať
- oboznámiť ž iakov s kódovaním
- pojmy: pôdorys, horná a dolná
podstava telesa

Čísla väčšie ako 10000

- vytvorenie oboru do 1 000 000

- vie čítať, písať, znázorňovať, zaokrúhľovať,
porovnať dve prirodzené čísla v obore do
milióna

Dejepis

Kódovanie stavieb

Väčšie čísla
Zaokrúhľovanie čísel
Zaokrúhľovanie nadol
Zaokrúhľovanie nahor
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Obsahový štandard

Zaokrúhľovanie
v obchode
Násobenie a delenie
číslami 10, 100, 1000...
Väčšie alebo menšie –
porovnanie čísel
Teplomer, meter
a číselná os

- naučiť sa čítať, písať, znázorňovať,
zaokrúhľovať, porovnať dve prirodzené čísla

Zemepis

Zemepis

- vie rozkladať čísla na jednotky rôzneho rádu
- naučiť sa rozkladať na jednotku rôzneho rádu a naopak
a opačne, skladať z jednotiek rôzneho rádu dané
číslo
-vie zapísať číslo v rozvinutom tvare a naopak
-dotvoriť správnu interpretáciu zaokrúhleného
čísla

-ovláda násobenie a delenie číslami 10, 100,
1000

-nauči ť sa násobit a deliť číslom 10, 100 1000

- pozná číselnú os a vie povedať príklad na jej
využitie v praktickom živote

-poukázať na výhody rýchleho počítania
-zopakovať a doplniť vedomosti o číselnej osi

Environmentálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti

Tematický celok

Časová
dotácia

Rímske číslice a čísla

Téma
Rímske číslice a čísla

4
Meranie
2

Chronogramy
Meranie v bežnom
živote
Presnosť merania
Jednotky dĺžky – V akých
jednotkách merali
a merajú ľudia dĺžku

Premieňanie
jednotiek

Meter
6

Centimeter
Decimeter
Milimeter

Obsahový štandard
- spoznať rímske číslice
- oboznámiť sa s chronogramamy - spestrenie
- naučiť sa čítať rímske čísla

Výkonový štandard
- žiak pozná základné rímske čislice

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Dejepis

- vie prečítať a napísať rímske čísla

- naučiť sa merať rôzne predmety a vedieť
zapísať zistený stav
- žiak vie zmerať veľkosť predmetov a vie
- klásť dôraz na presnosť merania
zistený stav zapísať
- poukázať na využiteľnosť v praktickom živote

- oboznámiť žiakov s históriou vzniku jednotiek
dĺžky
- žiak pozná jednotky dĺžky
- spomenúť ako sa meralo v minulosti
- oboznámiť žiakov s jednotkami dĺžky a
- žiak má predstavu o veľkosti jednotiek dĺžky
naučiť ich jednotky premieňať
a vie ich premieňať
- porozumieť sebe samému a druhým, zvládať
vlastné správanie

Biológia
Zemepis

Informatika
Biológia
Zemepis
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Kilometer
Počítame písomne –
Sčítanie a odčítanie
1
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Opakujeme si
počítanie spamäti

- precvičovať počítanie spamäti

Písomné sčítanie pod
sebou

- naučiť žiakov písomne sčítavať a odčítavať v
obore do milion

Sčitujeme pod sebou
väčšie čísla

- rozvíjať nazeranie ž iakov na vzťah reality
a matematiky prostredníctvom lepšej orientácie
medzi veľkými číslami
- žiak vie písomne sčítavať a odčítavať v obore
do milión
- spestriť vyučovanie počítaním na kalkulačkách
a ukázať žiakom aj niečo z ich histórii
- vie na výpočty kalkulačku používať

Hľadáme vynechané
číslice
Písomné odčítanie
Odčitujeme pod sebou
väčšie čísla

Informatika

Osobnostný a sociálny rozvoj

Trochu z histórie
kalkulačiek
Sčitujeme a odčitujeme
na kalkulačke

Environmentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Rysovanie

Téma
Rysovanie - opakovanie

9

Kolmice
Kolmice okolo nás
Rysujeme kolmice

Počítame písomne

15

Delenie

Obvod útvarov
7

Počítame písomne – 2
Násobenie

Obvod útvarov
Obvod štvorca
a obdĺžnika

Obsahový štandard
- naučiť sa rysovať kolmice pomocou risky

apomocou kružidla
- požadovať presnosť a úhľadnosť prác
- viesť ž. k dosiahnutiu presnosti pri
konštrukciách
- naučiť funkčne využívať pomôcky na
rysovanie
- precvičovať delenie aj delenie so zvyškom
- poznať a vedieť používať algoritmus
písomného delenia jednociferným a
dvojciferným deliteľom aj zo zvyškom, naučiť sa urobiť skúšku správnosti
- rozvíjať schopnosť žiakov odhadnúť výsledok
- podporovať rozvoj algoritmického myslenia
žiakov
- získať základné skúsenosti s rovinnými a priestor.
útvarmi
- naučiť sa počítať obvod, poznať jednotky obvodu
- riešiť slovné úlohy na výpočet obvodu obdĺžnika
a štvorca
- upozorniť žiakov na praktické aplikácie
získaných vedomostí

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

- žiak vie narysovať kolmicu

Environmentálna výchova
Zemepis
-vie k danej priamke narysovať kolmicu
Výtvarná výchova
prechádzajúcu bodom ktorý leží (neleží) na
danej priamke
- vie povedať príklad na výskyt kolmíc v praxi

-pozná a vie používatˇalgoritmus delenia aj so
zvyškom

Environmentálna výchova
Zemepis

Environmentálna výchova
Výchova k manželstvu
- žiak vie vypočítať obvod obdĺžnika a štvorca a rodičovstvu.
Informatika
- pozná jednotky obvodu
Zemepis
Výtvarná výchova

Opakujeme si násobenie
Roznásobenie pomáha
6

Písomné násobenie
jednociferným číslom
Písomné násobenie
viacc. číslom

Zväčšovanie a zmenš.
geom. útvarov
v štvorč. sieti
4

- zopakovať násobenie
- zoznámiť sa s roznásobovaním
- precvičovať písomné násobenie jednocif.
číslom
- podporovať rozvoj algoritmického myslenia
žiakov

Environmentálna výchova
- žiak vie písomne násobiť jednociferným
a viaccíferným číslom

Zväčšovanie
a zmenšovanie
geometrických útvarov
v štvorčekovej sieti

- pochopiť pojem čo znamená zväčšiť alebo
zmenšiť útvar, naučiť sa útvary prenášať
- učiť sa vytvárať rovinné útvary
zodpovedajúcim udaným podmienkam

- vie prekresľovať jednoduché

Prenášame jednoduché
útvary

- rozvíjať predstavivosť žiakov

- vie ich zmenšiť prípadne zväčšiť útvar v
štorčekovej sieti

- učiť sa rysovať vo štvorcovej sieti štvorec,
obdĺţnik, zväčšovať a zmenšovať ich

geometrické útvary podľa návodu

Environmentálna výchova
Zemepis
Výtvarná výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Aplikačné úlohy
rozvíjajúce špecifické
matematické myslenie
4

Telesá

Téma

Zhromaždovanie ,usporia-zhromaždiť a zapísať do tabulky údaje z
danie a grafické
konkrétnej situácie
znázornenie údajov
-poznať pojem graf,legenda,os
Kontextové úlohy
-zostrojiť jednoduchý stlpcový graf
-kontextové úlohy na
sčítanie,odčítanie,násobenie,delenie prir.čísel

Výkonový štandard
-vie zostrojiť stlpcový graf

Environmentálna výchova
-vie riešiť kontextové úlohy

Výtvarná výchova

Hranaté telesá
Písomné delenie

- zopakovať algoritmus delenia

Zemepis

Šetríme miesto aj pri
delení

- precvičovať písomné delenie

Environmentálna výchova

- žiak ovláda algoritmus písomného delenia

Párne a nepárne čísla

- zdokonaľovať prácu žiakov s kalkulačkou

Bádanie a pokusy –
párne a nepárne čísla

- vie pracovať s kalkulačkou
- bližšie zoznámiť ž iakov s princípom práce
kalkulačiek a hlbšie sa zamyslieť nad poradím
- pozná párne a nepárne čísla
počtových výkonov v kontexte so skúmaním ich
vlastností (komutatívnosť, asociatívnosť,
distributívnosť)

4

Násobíme a delíme na
kalkulačke

10

Informatika

-vie čítať údaje z tabulky a grafu

- pripomenúť párne a nepárne čísla

Opakovanie

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

- zoznámiť sa so základnými typmi telies
-žiak pozná základné telesá
- poznať rozdiel medzi telesom a rovin. útvarom
- vie kde je vrchol, hrana, stena
- pochopiť pojmy: hrana, vrchol, stena

Vyberáme a skladáme
5

Počítame písomne
a na kalkulač.

Obsahový štandard

Záverečné opakovanie
učiva 5.ročníka

Utvrdiť a prehĺbiť učivo 5.ročníka

Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Primárna prevencia
drogových závislostí

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy
Ročník: šiesty
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín

Predmet: Matematika
Tematický celok

Časová
dotácia

Opakovanie učiva

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

Úvodná hod
- úvod do predmetu, poučenie žiakov o
bezpečnom správaní sa na vyučovaní
- zopakovať učivo 5. ročníka
Zápis čísel - cifry, číslice - zamerať sa na zápis čísel, číselnú os, sčítavanie
a veľké čísla
a odčítavanie v obore do milióna, násobenie
a delenie, vrátanie delenia so zvyškom
Číselná os
- pripomenúť si základné vedomosti z geometrie
úsečka, priamka, kolmice, rovnobežky,
Sčítame a odčítame
- zopakovať rysovanie jednoduchých rovinných
(do milióna)
útvarov
Trochu geometrie
- precvičiť premieňanie jednotiek dĺžky
(rysovanie)
- pohotovo riešiť jednoduché príklady na + a spamäti, náročnejšie písomne
Trochu geometrie
- pohotovo riešiť jednoduché príklady na . a :
(premena jedn.)
spamäti, náročnejšie písomne, vedieť urobiť
skúšku
Násobíme
- naučiť žiakov deliť viacif. číslom, vedieť spraviť
Delíme
skúšku
- upozorniť žiakov na poradie počtových výkonov
Bádame o zvyšku
- oboznámiť žiakov so znakmi deliteľnosti prirodz.
(deliteľnosť č.)
čísel
- zopakovať zaokrúhľovanie čísel, porovnávanie
Delenie viacciferným
čísel
číslom
- osvojovať si študijné zručnosti
Čo má prednosť

Informatika

Začíname hrou
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Zaokrúhľujeme
Porovnávame

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

- žiak ovláda 4 počtové výkony
s prirodzenými číslami
- vie deliť viacciferným číslom
- vie urobiť skúšku správnosti
- vie deliť aj so zvyškom

Zemepis
Výtvarná výchova

- pozná poradie počtových výkonov
Finančná gramotnosť
- pozná znaky deliteľnosti prirodzených čísel

Osobnostný a sociálny rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Trochu iné čísla
(des. čísla)

Téma

Obsahový štandard

- poukázať na to, ţe v praxi sa okrem prir. čísel
vyskytujú aj iné typy čísel - ich potrebnosť vyžţitie
Teplota vnútri a vonku
v praxi
- stupeň – jedn. teploty, - teplomer ako čís. os
Počítame bez stupňov
- zaviesť pojem - desatinné číslo
Ako je to s násobením?
- naučiť sčítavať a odčítavať desatinného čísla
- rozoznať prirodzené číslo a desatinné číslo
Čísla s čiarkou sú
- bezchybne čísla zapisovať desatinné čísla
desatinné čísla, zápis
desatinných čísel, počítame - zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi
- poznať jednotlivé rády v zápise des. čísla
v eurách
- naučiťžiakov násobiť desat. čísla prirodz. č.
Ceny v obchodoch
- naučiť žiakov porovnávať desatinné čísla
- na príkladoch z praxe poukázať na využitie a
Kto zaplatil viac
potrebnosť v praktickom živote
- naučiť žiakov deliť desatinné čísla prir. číslom
Sčitujeme sumy v eurách
- zopakovať násobenie 10, 100, 1000 a aplikovať
Odčitujeme sumy v eurách ho na des. č.
Počítame bez eur a centov - vedieť rozhodnúť o poradí počt. operácií pri
riešení úloh
Zvyšovanie a znižovanie
- slovné úlohy (príklady z praxe)
cien
- rozvíjať matem. myslenie , viesť
k experimentovaniu k hlbšiemu pohľadu do
Kupujeme viackrát to isté,
štruktúry desatinných čísel
kupujeme viacerí

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Meriame teplotu

29

Balíme po 10 kusov
Meriame dĺžku
Sčitujeme a odčitujeme
desat. čísla
Pretekáme
Meter a číselná os
Porovnávame des. čísla

Počítame s tromi číslicami
za des. čiarkou

- osvojovať si študijné zručnosti
- učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci
- zaviesť desatinné čísla do jednotiek džky
- precvičovať premenu jednotiek dlžky
- meter - ako číselná os
- zvládnuť aj sčítavanie a odčítavanie desatinných
čísel s tromi číslicami za desat. čiarkou
- pohotovo riešiť jednoduché príklady
- aplikovať získané poznatky v slovných úlohách
- analyzovať text úlohy – dané a neznáme, zvoliť
spôsob rieš.
- vedieť riešiť rôzne typy slovných úloh
- učiť sa plánovať svoju činnosť v matematike
- rozvíjať predstavivosť žiakov.
- podporovať rozvoj algoritmic. myslenia žiakov

- rozozná prirodzené a desatinné číslo
- vie zapisovať des. čísla
- pozná jednotlivé rády v zápise des. čísla
- vie zobraziť des. č. na číselnej osi

Zemepis
Dejepis

- ovláda sčítavanie a odčítavanie des. č.
- pozná praktické využ-itie des. čísel
- ovláda násobenie a delenie des. čísla prir.
číslom

Environmentálna výchova
Primárna prevencia
drogových závislostí
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu

- pozná poradie počtových výkonov
- vie riešiť jednoduché slovné úlohy - zápis,
riešenie, odpoveď

Osobnostný a sociálny
rozvoj

- dokáže zapisovať výsledky svojho merania
v desat. číslach
- zvládne aj sčítavanie a odčítavanie čísel
s väčším počtom des. miest (max.3)

Informatika
Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Obsahy útvarov

Téma
Obdĺžnik a štvorec
Rozdeľujeme
spravodlivo

Obsahový štandard
-určiť obsah rovinného útvaru v štvorcovej sieti

Výkonový štandard
-vie určiť obsah útvarov v štvorcovej sieti

-pochopiť význam meraniu obsahu

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Informatika
Zemepis
Dejepis

-rozdeliť útvary na rovnaké štvorce

Rozdeľujeme na štvorce -pochopiť pojem čo to znamená obsah
9

Rozdeľujeme na
rovnaké štvorce

Environmentálna výchova

Ktorá záhrada je
väčšia?
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Robíme si ozdobné
trávniky
Desatinné čísla

Desatinné čísla
Ako ľudia kedysi zápis
des. čísla
9

Desatiny, stotiny,
tisíciny
Zápis desatinných čísel

- zopakovať rád číslice v zápise desatinného čísla
- desatinné čísla - história
- pochopiť pojmy: desatiny, stotiny, tisíciny ....
- precvičovať zapisovanie des. čísel - matematický
diktát
- naučiť žiakov násobiť a deliť des. čísla 10, 100,
1000

Informatika

- pozná a vie v des. čísle určiť desatiny,
stotiny, tisíciny...
- ovláda násobenie a delenie des. čísla
10,100,1000

Rozšírený zápis desat. č.
Násobenie a delenie č.
10,100,1000
Desatinné čísla
a číselná os
6

Multikultúrna výchova

Číselná os a prirodzené
čísla

- zopakovať vedomosti o číselnej osi

Ako to bude
s desatinnými číslami

- precvičovať zápis des. čísel na číselnej osi,
porovnávanie a zaokrúhľovanie des. čísel

- vie znázorniť des. číslo na čís. osi
- vie des. čísla porovnávať aj zaokrúhľovať

Environmentálna výchova

Porovnávanie des. čísel
Zaokrúhľovanie des. č.

Environmentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma
Opakujme si, čo vieme
o dlžke a jej meraní

Meriame obsahy,
jednotky obsahu

Obsah pravouhlého
trojuholníka

- zopakovať premieňanie jednotiek dlžky
- riešiť príklady na obvod rovinných útvarov
- naučiť žiakov počítať obsah štvorca a
obdĺžnika
- vedieť počítať obsahy a obvody aj zložit.
obrazcov
- aplikovať poznatky o štvorci a obdĺžniku pri
riešení úloh na obvod a obsah zložených
útvarov
- oboznámiť ţiakov s jednotkami obsahu
- naučiť žiakov premieňať jednotky obsahu
- spomenúť jednotky - ár, hektár
- poukázať na využitelnosť získ. vedomostí
v praxi
- naučiť žiakov počítať obsah pravouhlého
trojuholníka
- zaviesť pojny: prepona, odvesny
- pochopiť význam merania obsahu

Sčítanie a odčítanie des.
čísel, pripomíname si
počítanie s teplotou

- prehlbovanie a upevň. numerácie v obore
prirodzených čísel

Najskôr obvod, potom
obsah
Jednotky obsahu
Počítame obsah štvorca
a obdĺžnika
15

Premieňanie jednotiek
obsahu
Kde všade sa stretneme
s jednotkami obsahu

Počítame s desat.
číslami – 1

11

Obsahový štandard

Pripomíname si
počítanie s eurami a
centmi

- precvičovať 4 počtové výkony v obore des.
Čísel

Pripomíname si
počítanie s dĺžkou

- vyberať príklady na poradie počtových
príkladov

Desatiny s desatinami,
stotiny so stotinami ...

- rozvíjať matematické myslenie , viesť
k experimentovaniu, k hlbšiemu pohľadu do
štruktúry des. čís. sústavy

Precvičte si sčít. a odčít.
des. čísel
Desatinné čísla na
kalkulačke

- naučiť sa riešiť príklady s des. číslami
aj na kalkulačke

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Zemepis

- vie vypočítať obvod aj obsah - vie aký je
medzi nimi rozdiel
- dokáže vypočítať obsah aj obvod u obrazcov
zložených z obdlžníkov a štvorcov
- pozná jednotky obsahu a vie ich premieňať
- vie vypočítať obsah pravouhlého trojuholníka
- ovláda pojmy - odvesna, prepona
Mediálna výchova

Informatika

- ovláda sčítavanie a odčítavanie des. čísel
- pozná poradie počtových výkonov

Environmentálna výchova

- vie sčítat a odčítat desatinné čísla aj na
kalkulačke

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Uhly – 1

2

Téma

Obsahový štandard

Uhly okolo nás, výškový - upevniť pojem uhol
- spomenúť výškový uhol, strelecký uhol ..
a strelecký uhol,
otáčame a otáčame sa
- vedieť sa sústrediť na objavovanie geom.
tvarov vo svojom okolí
Uhly na cestách,
- snažiť sa do primeraných praktických
strmosť, uhly pri
problémov vniesť geometriu
biliarde, hádzanie a
uhol

Výkonový štandard

- vie nájsť uhol v praktickom živote
- rozumie pojmom - výškový uhol, strelecký
uhol,....

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Dopravná výchova
Environmentálna výchova
Zemepis
Dejepis

Násobenie desat. čísla
prir. číslom

Počítame s desat.
číslami – 2

Násobenie číslami 0,1
0,01 0,001
7

Nakupujeme
Násobenie dvoch desat.
čísel

- upevniť násobenie desatinného čísla
priroredzeným číslom
- žiak ovláda násobenie desatinného čísla
- naučiť násobiť číslami 0,1 0,01 ... - aj spamäti
prirodzeným číslom aj násobenie
- naučiť násobiť desatinné číslo des. číslom
desatinného čísla desatinným číslom
- riešiť slovné úlohy z praxe
- osvojovať si študijné zručnosti
- vie riešiť jednoduché slovné úlohy - zápis,
riešenie, odpoveď

Environmentálna výchova
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Primárna prevencia
drogových závislostí

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Vraciame sa
k nakupovaniu

Uhly – 2

Precvičte si násobenie
des. čísel

Mediálna výchova

Uhly v matematike,
Uhol, vrchol a ramená

Zemepis
Výtvarná výchova

Aké mená majú uhly?
6

Porovnávanie uhlov
Pravý, ostrý, tupý,
priamy
Uhly v trojuholníkoch

- zopakovať vedomosti o uhloch
- vedieť popísať uhol (vrchol, ramená)
- oboznámiť s rozdelením uhlov podľa veľkosti
- vedieť uhly porovnávať - graficky
- oboznámiť žiakov s rozdelením
trojuholníkov podľa veľkosti jeho uhlov

- žiak vie uhol popísať
- pozná jeho matem. značku
- vie uhly rozdeliť podľa veľkosti
- pozná ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý
trojuholník

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Delenie desatinných č.

Počítame s desat.
číslami – 3

- zopakovať algoritmus delenia prir. čísel
- naučiť žiakov deliť číslami 0,1 0,01 0,001
Delenie číslami 0,1 0,01 - osvojovať si študijné zručnosti
0,001
- naučiť žiakov deliť des. čísla des. číslom
- rozvíjať u žiakov schopnosť komunikovať,
Delenie desat. čísla
argumentovať
desat. číslom
-naučiť žiakov vypočítať aritmetický
priemer
Aritmetický priemer
-oboznámiť sa s periodickosťou a naučiť
Periodické čísla
napísať periodické číslo
Delenie prirodzeným č.

7

Uhly – 3

Výkonový štandard
- ovláda algoritmus delenia des. čísla prir.
číslom
- ovláda algoritmus delenia des. čísla
desatinným. číslom
- ovláda algoritmus delenia des. čísla prir.
číslom
- ovláda algoritmus delenia des. čísla
desatinným. číslom
-vie vypočítať jednoduchý aritmetický
priemer
-vie určiť periódu

Meranie uhlov, meranie
uhlov kedysi
Ako budeme merať
uhly?
Uhlomer
Rysovanie uhlov
13

Koľko stupňov merajú
ostré, pravé, tupé,
priame a ešte väčšie
uhly?
Os uhla
Susedné a vrcholové
uhly

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti

Zemepis
- ukázať ako sa merali uhly kedysi
- naučiť žiakov merať uhly uhlomerom
- zaviesť jednotku uhla - stupeň, minúta
- naučiť sa zapisovať zistené merania
- vedieť koľko stupňov merajú ostré, pravé ,
tupé a priame uhly
- vedieť uhol nielen zmerať ale aj podľa zadanej
veľkosti narysovať
- oboznámiť s osou uhla - vedieť ju zostrojiť
- zaviesť pojem susedné a vrcholové uhly
- viesť žiakov k čistej a presnej práci
- osvojovať si študijné zručnosti

- pozná jednotku uhla
- vie uhol zmerať
- vie uhol narysovať podľa zadanej veľkosti

Výtvarná výchova

- vie koľko stupňov má pravý uhol, ostrý uhol,
tupý uhol a priamy uhol
- pozná os uhla a vie ju zostrojiť
- pozná vzťahy medzi susednými
a vrcholovými uhlami

Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Deliteľnosť

20

Téma
Násobok a deliteľ

- naučiť chápať pojem násobok a deliteľ

Znaky deliteľnosti

-naučiť znaky deliteľnosti 2,3,4,5,6,9,10

Prvočísla a zložené čísla -naučiť rozlíšiťprvočíslo od zloženého čísla
-naučiť algoritmus rozloženia zloženého čísla na
Rozklad čísla na súčin
súčin prvočísel
prvočísel
Spoločný násobok a
deliteľ

Opakovanie

10

Obsahový štandard

-určiť najmenší spoločný násobok a najväčšieho
spoločného deliteľa

Záverečné opak. uč. 6. r. Utvrdiť a prehĺbiť učivo 6,.ročníka

Výkonový štandard
- vie vytvárať násobky čísla,vie určiť ,či je
dané číslo je násobkom nejakého čísla
-vie určiť delitele čísla v obore do 100
-rozoznáva prvočíslo od zloženého čísla
-rozloží zložené číslo na súčín prvočísel
-určí najmenší spoločný násobok a
najväčšieho spoločného deliteľa
-poznatky využije pri riešení slovných úloh

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Informatika, Zemepis

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti

,

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

Ročník: siedmy
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín

Časová
dotácia

Opakovanie učiva
6.ročníka

19

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Úvodná hodina do štúdia
matematiky v 7. ročníku
Opakovanie a prehĺbenie
učiva
Počítame s teplotami
Eurá a centy
Meriame dĺžku
Desatinné čísla a číselná
os
Počítame s desatinnými
číslami
Aritmetický priemer
Obsahy útvarov a
jednotky obsahu
Uhly okolo nás a v
matematike
Prvočísla, zložené čísla,
znaky deliteľnosti
Najmenší spoločný
násobok
Najväčší spoločný deliteľ
Vstupný test

Desatinné čísla, zápis, porovnávanie,
usporiadanie, zaokrúhľovanie a vyznačenie na
číselnej osi.
Prevod desatinného čísla na desatinný zlomok a
opačne
Počtové výkony s desatinnými číslami. .
Delenie menšieho prirodzeného čísla väčším
prirodzeným číslom..
Premena jednotiek dĺžky a obsahu
Obvod a obsah štvorca
Uhly, rysovanie uhlov, os uhla, sčitovanie
a odčitovanie uhlov, násobenie a delenie
uhlov dvoma
Uhly v trojuholníku, rozdelenie uhlov
Uhly vrcholové a susedné

Vedieť čítať a zapisovať desatinné čísla a určiť
rád číslice v zápise desatinného čísla. Zobraziť
desatinné číslo na číselnej osi.
Vedieť porovnávať, usporadúvať podľa
predpisu (vzostupne, zostupne) a zaokrúhľovať
podľa predpisu desatinné číslo. Sčítať, odčítať,
násobiť a deliť primerané desatinné čísla
spamäti, ostatné písomne alebo pomocou
kalkulačky.
Vedieť desatinné číslo deliť číslom
prirodzeným i desatinným a správne zapísať
zvyšok (aj na kalkulačke)
Využiť získané poznatky z výpočtu obvodu a
obsahu štvorca a obdĺžnika pri výpočte obvodu
a obsahu obrazcov zložených zo štvorcov a
obdĺžnikov
Určiť spoločných deliteľov, resp násobkov
dvoch čísel, najväčší spoločný deliteľ, resp.
najmenší spoločný násobok dvoch čísel.
Sčítať a odčítať veľkosti uhlov, násobiť a deliť
uhly dvomi graficky i numericky. Vypočítať
chýbajúci vnútorný uhol v trojuholníku.
Rozlišovať trojuholníky podľa veľkostí
vnútorných uhlov.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Ochrana života a zdravia
Enviromentálna výchova
Dopravná výchova
Zemepis, Biológia
Výtvarná výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Zlomky. Počtové
výkony so zlomkami.
Racionálne čísla.

Téma

Delíme na rovnaké časti,
rozdeľujeme
Zlomky a ich zápis
Výpočet časti z celku
Porovnávame pomocou
častí celku
Znázorňovanie zlomkov
na číselnej osi

Obsahový štandard

Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku
(vhodným diagramom)
Základný tvar zlomku.

Môžu byť zlomky
rovnaké (rozširovanie a
krátenie)
Porovnávanie zlomkov (aj Rozširovanie a krátenie zlomkov
Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov
krížové pravidlo)
Kontrolná práca
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Sčítanie a odčítanie
zlomkov
Násobenie zlomkov
prirodzeným číslom
Násobenie a delenie
zlomkov
Zmiešané čísla
Súhrnné cvičenia
1.školská písomná práca
Vyhodnotenie a oprava
školskej práce
Počítame so zlomkami na
kalkulačke
Riešenie slovných úloh s
praktickou tematikou
Vyuţitie IKT na
prehĺbenie a rozšírenie
vedomostí z danej
problematiky

Sčítanie a odčítanie zlomkov s rovnakými
menovateľmi
Sčítanie a odčítanie zlomkov prevodom na
spoločný menovateľ
Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom
Násobenie a delenie zlomku zlomkom
Zložený zlomok
Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu
zlomkovej časti z čísla
Vzťah medzi zlomkami a desatinnými číslami
Zmiešané číslo (pravý a nepravý zlomok)
Riešenie slovných úloh s praktickou tematikou
Využitie IKT na prehĺbenie vedomostí z danej
problematiky

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Správne chápať, čítať a zapisovať zlomok. Mediálna výchova
Rozumieť pojmom: zlomok, zlomková čiara,
čitateľ, menovateľ, krátenie a rozširovanie
zlomku. Chápať,že každé racionálne číslo
môžeme vyjadriť nekonečným množstvom
zlomkov.
Vedieť v rámci toho istého celku uviesť
príklad rovnakého zlomku v inom tvare.
Vedieť v rámci toho istého celku uviesť Dopravná výchova
príklad rovnakého zlomku v inom tvare.
Porovnávať a usporadúvať zlomky s rovnakým Informatika
menovateľom.
Vedieť, kedy sa zlomok rovná jednej celej,
kedy sa rovná nule a kedy nemá zmysel.
Vedieť graficky znázorniť a zapísať zlomkovú
časť celku (zlomkom, percentom, pomocou
promile a opačne).
Vedieť znázorniť zlomok na číselnej osi.
Vedieť krátiť zlomok (krátením upraviť aj na
základný tvar) a rozširovať zlomok.
Sčitovať a odčitovať zlomky s rovnakým
menovateľom.
Vedieť nájsť ľubovoľného spoločného
Osobnostný a sociálny
menovateľa zlomkov (upraviť zlomky na
rozvoj
rovnakého menovateľa). Sčitovať a odčitovať
zlomky s nerovnakým menovateľom. Vedieť
Enviromentálna výchova
rozlíšiť pravý a nepravý zlomok. Poznať a vedieť
zlomok zapísať v tvare zmiešaného čísla a
obrátene

Písomne násobiť a deliť zlomok prirodzeným Enviromentálna výchova
číslom. Vedieť rozširovať a krátiť zlomky.
Vedieť vypočítať zlomkovú časť z celku.
Mediálna výchova
Písomne násobiť a deliť zlomok zlomkom.
Vedieť pomocou kalkulačky s prevodom na
Zemepis
desatinné čísla s danou presnosťou počítať so
zlomkami násobiť aj deliť a ich kombinácie) so
zlomkami. Rozumieť pojmom: promile,
perióda, odhad výsledku, zaokrúhlenie na daný
počet miest (napr. na stotiny).

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Jedno percento

Percentá

Percentová časť
Základ

Percento,základ, časť prislúchajúca k počtu
percent, počet percent

Počet percent

33

Výkonový štandard
Vedieť vypočítať 1% ako stotinu základu.
Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať hodnotu
časti prislúchajúcej k počtu percent a vedieť
uplatniť dané vedomosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh z praktického
života
Rozlišovať, pomenovať a vypočítať základ.
Vedieť vypočítať počet percent, ak je daný
základ a časť prislúchajúca k počtu percent.
Vedieť vypočítať základ, keď poznáme počet
percent a hodnotu prislúchajúcu k tomuto
počtu percent.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna výchova
Dejepis, Zemepis,
Informatika,Biológia

Vzťah percenta, zlomku a
des. čísla
Promile
Úroky
Diagramy

Promile. Použitie promile v praxi
Vedieť vypočítať 1‰ ako tisícinu základu.
Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných Poznať vzťah medzi zlomkami, percentami a
čísel
desatinnými číslami.
Percentá, zlomky a desatinné čísla
Znázorňovanie časti celku a počtu percent
vhodným diagramom.

Dopravná výchova

Riešenie slovných úloh z
oblasti finančníctva
Percentá a
zaokrúhľovanie
Riešenie slovných úloh s
praktickou tematikou
Vyuţitie IKT na
prehĺbenie a rozšírenie
vedomostí z danej
problematiky
Kontrolná práca

Riešenie slovných úloh s praktickou tematikou

Dopravná výchova

Jednoduché úrokovanie

Jednoduché úrokovanie - riešenie slovných úloh Vedieť vypočítať úrok z danej istiny za určité Enviromentálna výchova,
z oblasti finančníctva
obdobie pri danej úrokovej miere. Vykonávať
jednoduché úrokovanie. Vypočítať hľadanú
Informatika
istinu. Vedieť riešiť primerané slovné úlohy a
podnetové úlohy z oblasti bankovníctva a
Finančná gramotnosť
finančníctva, v ktorých sa vyskytujú ako
podnet štatistické dáta (v tabuľkách,
diagramoch, ...).

Vedieť čítať údaje z diagramov (grafov) a
zapísať znázornenú časť celku percentom a
počtom promile a opačne. Vedieť znázorniť
na základe odhadu časť celku (počtu percent,
počtu promile) v kruhovom diagrame.
Porovnávať viacero časti z jedného celku a
porovnanie zobraziť vhodným stĺpcovým aj
kruhovým diagramom. Vedieť zostrojiť
kruhový alebo stĺpcový diagram z údajov z
tabuľky.

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna výchova
Zemepis, Informatika

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru (voľné Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich
rovnobežné premietanie, perspektíva)
viditeľné a neviditeľné hrany a ich základné
prvky.

Biológia,
Informatika

Obrazy kocky a kvádra vo voľnom
rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán

Načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky.

Zemepis

Zostavovať a zhotoviť náčrt telies
skladajúcich sa z kvádrov a kociek.

Dopravná výchova

Kresliť nárys, bokorys, pôdorys zostavených
telies z kvádrov a kociek.

Enviromentálna výchova

25

Skladáme z rovnakých
kociek
Znázorňujeme kocku
(nadhľad, podhľad)
Znázorňujeme kváder
Nárys, bokorys a pôdorys
Skladáme kocku a kváder
(sieť)
Hráme sa so sieťami
kocky a kvádra
Kontrolná práca
Premena jednotiek
objemu
Povrch kocky a kvádra
Objem kocky a kvádra
Riešenie slovných úloh s
praktickou tematikou
Vyuţitie IKT na
prehĺbenie a rozšírenie
vedomostí z danej
problematiky
Kontrolná práca

Vedieť opísať a samostatne načrtnúť sieť
kvádra a kocky.

Výtvarná výchova

Ako rozdeliť odmenu?
Rozdeľujeme v danom
pomere
Postupný pomer. Úprava
pomeru
Zmenšenie/zväčšenie
celku v danom pomere
Úmera
Súhrnné cvičenia

Pomer, zmenšenie/zväčšenie celku v danom
pomere.
Porovnávanie pomerom
Mierka mapy a plánu

Objem a povrch
kocky a kvádra

Pomer. Priama a
nepriama úmernosť

34

Obsahový štandard

Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich
znázorňovanie, nárys, pôdorys a bokorys
Sieť kvádra a kocky
Kocka a kváder v praxi
Premena jednotiek objemu
Objem kvádra a kocky.
Povrch kvádra a kocky

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Poznať vzťah 1liter = 1dm3 a vedieť
premieňať základné jednotky objemu.
Riešiť slovné úlohy na výpočet objemu a
povrchu kvádra a kocky s využitím premeny
jednotiek objemu a obsahu.

Informatika
Zemepis

Vedieť vysvetliť pojmy: pomer, prevrátený
pomer, postupný pomer. Zväčšiť, resp.
zmenšiť dané číslo (hodnotu, celok) v danom
pomere. Chápať postupný pomer ako skrátený
zápis jednoduchých pomerov. Vedieť zapísať
a upraviť postupný pomer. Vedieť zapísať a
upraviť daný pomer.
Deliť dané množstvo (číslo, celok) v danom
pomere.
Riešiť primerané jednoduché slovné úlohy na
pomer rôzneho typu a praktické úlohy s
použitím mierky mapy a plánu.

Dopravná výchova,
Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Enviromentálna výchova,
Biológia, Zemepis,

Tematický celok

Časová
dotácia

Pomer. Priama a
nepriama úmernosť

Kombinatorika

Téma

2

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Mierka mapy a plánu
Kontrolná práca
Závislosti
Priama úmernosť
Nepriama úmernosť
Trojčlenka priamej i
nepriamej úmernosti
Riešenie slovných úloh s
praktickou tematikou
Využitie IKT na
prehĺbenie a rozšírenie
vedomostí z danej
problematiky
Kontrolná práca

Priama a nepriama úmernosť.
Jednoduchá trojčlenka (aj zložená)
Riešenie slovných úloh
Riešenie slovných úloh s praktickou tematikou
Graf priamej a nepriamej úmernosti.
Znázornenie priamej a nepriamej úmernosti
graficky.

Riešiť úlohy s vyuţitím vzťahu v priamej
a nepriamej úmernosti
Riešiť úlohy z praxe na priamu a nepriamu
úmernosť.
Riešiť úlohy jednoduchou (aj zloženou)
trojčlenkou.
Vedieť zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu
súradníc v rovine.
Vyznačiť body v pravouhlej sústave súradníc
v rovine.
Vedieť určiť súradnice daného bodu
zobrazeného v pravouhlej sústave súradníc.
Vedieť znázorniť graf priamej, resp.
nepriamej úmernosti

Enviromentálna výchova,

Heslo – Koľko je
možností?
Keď máme viac
podmienok
Súhrnné cvičenia
Keď je možností priveľa
Záverečné opakovanie
učiva

Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z
oblasti rôznych hier, športu a z rôznych oblastí
života (propedeutika variácií)
Rôzne spôsoby vypisovania na jednoduchých
úlohách
Pravidlo súčinu
Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh
rôznymi metódami

Vypisovať všetky možnosti podľa určitého
systému.
Vedieť z daného počtu prvkov vybrať
usporiadanú skupinu prvkov menšiu ako je
daný počet a určiť počet takto usporiadaných
skupín prvkov. Získať skúsenosť s prácou
a organizáciou v konkrétnych súboroch
predmetov. Riešiť rôzne primerané
a jednoduché kombinatorické úlohy.
Zhromažďovať, triediť a systematicky
vytvárať všetky riešenia. Vedieť
vypočítať kombinatorické úlohy podľa
pravidla súčinu a pomocou názoru. Znázorniť
dáta, údaje v tabuľke a stromovým
diagramom (grafom).

Dopravná výchova

záverečné opakovanie vedomostí, využiť
v maximálnej miere IKT

Informatika

14

Záverečné
opakovanie

Obsahový štandard

Záverečné zhrnutie
a opakovanie učiva 7.
ročníka

Využitie IKT
Precvičovanie vedomostí

Dopravná výchova,
Informatika, Výtvarná
výchova

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna výchova
Mediálna výchova
Informatika

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Ročník: ôsmy
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín

Predmet: Matematika

Tematický celok

Opakovanie
učiva 7.
ročníka

Časová
dotácia

17

Téma
Zlomky-zápis,
porovnávanie,
usporiadanie
Rozširovanie,krátenie
Zmiešané čísla
Zložené zlomky
 Sčitovanie
a odčitovanie
racionálnych čísel

Násobenie a delenie
racionálnych čísel
 Slovné úlohy
s využitím zlomkov
Percentá –

základ, časť,
počet percent
Percentá, zlomky
a desatinné čísla
 Slovné úlohy
s percentami z praxe
Pomer,
zmenšovanie,
zväčšovanie, delenie
celku
Mierka mapy a plánu
– slovné úlohy
 Priama a nepriama
úmernosť
Premena
jednotiek objemu
Kváder a kocka
- vlastnosti
 Objem a povrch
kvádra a kocky
Slovné úlohy –
objem a povrch
a –
čítanie z grafov

Obsahový štandard
Správne chápať, čítať a zapisovať zlomok
Porovnávať a usporadúvať zlomky .

Vedieť krátiť zlomok (krátením upraviť aj
na základný tvar) a rozširovať zlomok.
Sčitovať a odčitovať zlomky,písomne
násobiť a deliť zlomok zlomkom,
prirodzeným číslom.
Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať hodnotu
časti prislúchajúcej k počtu percent a vedieť
uplatniť dané vedomosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh z praktického
života.
Poznať vzťah medzi zlomkami, percentami
a desatinnými číslami
Vedieť riešiť primerané úlohy z
oblasti bankovníctva a finančníctva.
Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich
viditeľné a neviditeľné hrany a ich základné
prvky.
Poznať vzťah 1liter = 1dm3 a vedieť
premieňať základné jednotky objemu.
Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet
objemu a povrchu kvádra a kocky.
Riešiť primerané jednoduché slovné úlohy
na pomer rôzneho typu a praktické úlohy s
použitím mierky mapy a plánu.
Riešiť úlohy s využitím vzťahu v priamej a
nepriamej úmernosti.
Riešiť rôzne primerané a jednoduché
kombinatorické úlohy.
Zhromažďovať, triediť a systematicky
vytvárať všetky možné riešenia.

Výkonový štandard
Správne chápal, čítal a zapisoval zlomok
Porovnával a usporadúval zlomky .
Vedel krátiť zlomok (krátením upraviť aj
na základný tvar) a rozširovať zlomok.
Sčitoval a odčitoval zlomky, písomne
násobil a delil zlomok zlomkom,
prirodzeným číslom.
Rozlíšil, pomenoval a vypočítal hodnotu
časti prislúchajúcej k počtu percent a vedel
uplatniť dané vedomosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh z praktického
života.
Poznal vzťah medzi zlomkami, percentami
a desatinnými číslami.
Vedel riešiť primerané úlohy z oblasti
bankovníctva a finančníctva.
Vyznačil na náčrte kvádra a kocky ich
viditeľné a neviditeľné hrany a ich
základné prvky.
3
Poznal vzťah 1liter = 1dm a vedel
premieňať základné jednotky objemu.
Riešil primerané slovné úlohy na výpočet
objemu a povrchu kvádra a kocky.
Riešil primerané jednoduché slovné úlohy
na pomer rôzneho typu a praktické úlohy s
požţitím mierky mapy a plánu.
Riešil úlohy s využitím vzťahu v priamej a
nepriamej úmernosti.
Riešil rôzne primerané a jednoduché
kombinatorické úlohy.
Zhromažďoval, triedil a systematicky
vytváral všetky riešenia

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Environmentálna výchova
Finančná gramotnosť

Dopravná výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma



Celé čísla,
počtové
výkony
s celými
číslami

28


Obsahový štandard

Poznať vlastnosti celých čísel a príklady
Kladné a
využitia celých čísel (kladných a
záporné čísla v
záporných) v praxi.
rozšírenom
obore
 Čítať a písať celé čísla (aj z rôznych
desatinných čísel
tabuliek a grafov).
Navzájom
Vymenovať a vypísať dvojice navzájom
opačné čísla
opačných celých čísel (aj z číselnej osi).
Absolútna
Porovnávať celé čísla a usporiadať ich
hodnota celého a
podľa veľkosti.
desatinného čísla  Vedieť zobraziť celé čísla na číselnej
na číselnej osi
osi.

Absolútna hodnota
Priradiť k celému číslu obraz na číselnej
nuly
osi a opačne.
Usporiadanie,
 Zobraziť kladné a záporné desatinné
porovnanie celých
čísla na číselnej osi.
a desatinných čísel
Určiť absolútnu hodnotu celého a
a ich zobrazenie na
desatinného čísla (racionálneho čísla) a
číselnej osi
nuly na číselnej osi.
Sčitovanie a
Sčitovať a odčitovať celé a desatinné
odčítavanie
čísla.
celých
Riešiť primerané slovné úlohy na
a desatinných čísel
sčítanie a odčítanie celých a
Slovné úlohy –
desatinných čísel (kladných a
kontextové a
záporných).
podnetové
Vedieť jednoducho zapísať postup
Násobenie a
riešenia slovnej úlohy, výpočet a
delenie
odpoveď.
záporného
Vedieť spamäti i písomne násobiť a
čísla kladným
deliť celé čísla.
Slovné úlohy
Vedieť rozhodnúť, či výsledok
– kontextové a
násobenia a delenia dvoch celých bude
podnetové
kladný alebo záporný.
Riešiť primerané slovné úlohy na
násobenie a delenie.

Výkonový štandard
Poznal vlastnosti celých čísel a
príklady využitia celých čísel
(kladných a záporných) v praxi.
Čítal a zapisoval celé čísla (aj z
rôznych tabuliek a grafov).
Vymenoval a vypísal dvojice
navzájom opačných celých čísel (aj z
číselnej osi).
Porovnával celé čísla a usporiadal ich
podľa veľkosti.
Vedel zobraziť celé čísla na číselnej
osi.
Priradil k celému číslu obraz na
číselnej osi a opačne.
Zobrazil kladné a záporné desatinné
čísla na číselnej osi.
Určil absolútnu hodnotu celého a
desatinného čísla (racionálneho čísla) a
nuly na číselnej osi.
Sčitoval a odčitoval celé a desatinné
čísla.
Riešil primerané slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie celých a
desatinných čísel (kladných a
záporných).
Vedel jednoducho zapísať postup
riešenia slovnej úlohy, výpočet a
odpoveď.
Vedel spamäti i písomne násobiť a
deliť celé čísla.
Vedel rozhodnúť, či výsledok
násobenia a delenia dvoch celých bude
kladný alebo záporný.
Riešil primerané slovné úlohy na
násobenie a delenie.

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Geografia
Fyzika
Environmentálna
výchova
Informatika
Finančná
gramotnosť

Tematický celok

Premenná,
výraz,
rovnica

Časová
dotácia

Téma

34



Obsahový štandard

Osvojiť si pojem číselný výraz.
Riešenie
jednoduchých
Sčítať, odčítať, násobiť a deliť
úloh vedúcich
primerané číselné výrazy.
na lineárne
Určiť počet členov v číselnom
rovnice bez
výraze.
formalizácie do
Vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch
podoby rovnice:
číselných výrazov.
úvahou,
Riešiť jednoduché slovné úlohy
vedúce k lineárnej rovnici.
metódou pokus
– omyl,
Vedieť zapísať postup riešenia
slovnej úlohy.
znázornením
Lineárna
Správne a primerane so zadaním
slovnej úlohy využívať
rovnica s
formálnym
počtové výkony – sčítanie,
odčítanie, násobenie, delenie.
zápisom
Overenie, či
Vedieť overiť skúškou správnosti, či
dané číslo je riešením slovnej úlohy.
dané číslo je
Vedieť rozlišovať medzi číselným
riešením slovnej
výrazom a výrazom s premennou.
úlohy
 Zostaviť jednoduchý výraz s
Zápis vzťahov
premennou.
vychádzajúcich
Určiť vo výraze s premennou členy s
z jednotlivých
premennou a členy bez premennej.
operácií, z
 Určiť hodnotu výrazu, keď je daná
porovnávania
hodnota premennej.
Výrazy s
 Sčitovať a odčitovať výrazy s
premennými
Dosadzovanie
premennou.
čísel za
Násobiť a deliť primerané výrazy s
jednotlivé
premennou číslom rôznym od nuly.
premenné
Vedieť vyjadriť a vypočítať
Vzorce
neznámu z jednoduchých vzorcov.
Vyjadrenie a
výpočet
neznámej z
jednoduchého
vzorca
údajov v
jednoduchýc
h
vzorcoch.

Výkonový štandard










Osvojil si pojem číselný výraz.
Sčítal, odčítal, násobil a delil
primerané číselné výrazy.
Určil počet členov v číselnom
výraze.
Vedel rozhodnúť o rovnosti dvoch
číselných výrazov.
Riešil jednoduché slovné úlohy
vedúce k lineárnej rovnici.
Vedel zapísať postup riešenia
slovnej úlohy.
Správne a primerane so zadaním
slovnej úlohy využíval
počtové výkony – sčítanie,
odčítanie, násobenie, delenie.
Vedel overiť skúškou správnosti, či
je dané číslo riešením úlohy
Vedel rozlišovať medzi číselným
výrazom a výrazom s premennou.
Zostavil jednoduchý výraz
s premennou
Určil vo výraze s premennou členy
s premennou a členy bez
premennej.
Určil hodnotu výrazu, keď je daná
hodnota premennej.
Sčitoval a odčitoval výrazy s
premennou.
Násobil a delil primerané výrazy s
premennou číslom rôznym od nuly.
Vedel vyjadriť a vypočítať
neznámu z jednoduchých vzorcov.

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Environmentálna
výchova
Dejepis
Fyzika

Tematický celok

Trojuholník,
zhodnosť
trojuholníkov

Časová
dotácia

18

Téma

Obsahový štandard

Vedieť rozlíšiť základné prvky trojuholníka.
Konštrukcia
trojuholníka (sss,
Poznať vetu o vnútorných uhloch
trojuholníka a vedieť vypočítať vonkajšie
sus, usu), jej
uhly trojuholníka.
jednoznačnosť a
Samostatne riešiť úlohy s využitím
súvis so zhodnosťou
vlastností vnútorných a vonkajších uhlov.
trojuholníkov
 Vedieť vykonať rozbor konštrukčnej úlohy.
Trojuholník určený
stranami - (sss)
Vysvetliť a zapísať konštrukčný postup
zostrojenia trojuholníka (aj pomocou skôr
Trojuholník
osvojenej matematickej symboliky).
určený stranami a
uhlami – (sus, usu)
Vedieť zostrojiť trojuholník podľa
konštrukčného postupu s vyžitím vety sss,
Súčet vnútorných
sus a usu.
uhlov v
trojuholníku
Vedieť urobiť skúšku (splnenie podmienok
úlohy) správnosti zostrojenia trojuholníka.
Objav
trojuholníkovej
 Vedieť narysovať pravidelný šesťuholník.
nerovnosti a veľkosti
Poznať vetu o trojuholníkovej nerovnosti pri
súčtu vnútorných
konštrukcii trojuholníka podľa sss.
uhlov trojuholníka
Poznať vetu o vnútorných uhloch
Rovnoramenný a
trojuholníka a o súčte vnútorného a
rovnostranný
vonkajšieho uhla pri tom istom vrchole
trojuholník,
trojuholníka.
objav
Vedieť popísať rovnostranný a
niektorých ich
rovnoramenný trojuholník a ich vlastnosti.
základných
Vedieť presne a čisto narysovať ľubovoľný
vlastností
rovnostranný a rovnoramenný trojuholník.
Výška
Poznať a uviesť príklady rovnostranného a
trojuholníka,
rovnoramenného trojuholníka z reálneho
niektoré ďalšie
života.
konštrukčné úlohy
 Poznať vlastnosti výšok v trojuholníku.
 Vedieť zostrojiť výšky trojuholníka
 (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom).
Vedieť zostrojiť priesečník výšok v
ľubovoľnom trojuholníku.
Riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s využitím
poznatkov o konštrukcii trojuholníka
(rovnobežníky, štvoruholníky,...).
Zostrojiť obdĺžnik, štvorec,
kosodĺžnik, kosoštvorec.

Výkonový štandard









Vedel rozlíšiť základné prvky trojuholníka.
Poznal vetu o vnútorných uhloch
trojuholníka a vedel vypočítať vonkajšie
uhly trojuholníka.
Samostatne riešil úlohy s vyžitím
vlastností vnútorných a vonkajších uhlov.
Vedel vykonať rozbor konštrukčnej úlohy.
Vysvetlil a zapísal konštrukčný postup
zostrojenia trojuholníka (aj pomocou skôr
osvojenej matematickej symboliky).
Vedel zostrojiť trojuholník podľa
konštrukčného postupu s využitím vety sss,
sus a usu.
Vedel urobiť skúšku (splnenie podmienok
úlohy) správnosti zostrojenia trojuholníka.
Vedel narysovať pravidelný šesťuholník.
Poznal vetu o trojuholníkovej nerovnosti
pri konštrukcii trojuholníka podľa sss.
Poznal vetu o vnútorných uhloch
trojuholníka a o súčte vnútorného a
vonkajšieho uhla pri tom istom vrchole
trojuholníka.
Popísal rovnostranný a rovnoramenný
trojuholník a ich vlastnosti.
Vedel presne a čisto narysovať ľubovoľný
rovnostranný a rovnoramenný trojuholník.
Poznal a uviedol príklady rovnostranného a
rovnoramenného trojuholníka z reálneho
života.
Poznal vlastnosti výšok v trojuholníku.
Vedel zostrojiť výšky trojuholníka
(v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom).
Vedel zostrojiť priesečník výšok v
ľubovoľnom trojuholníku.
Riešil ďalšie konštrukčné úlohy s využitím
poznatkov o konštrukcii trojuholníka
(rovnobžníky, štvoruholníky,...).
Zostrojil obdĺžnik, štvorec, kosodžnik,
kosoštvorec.

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Dejepis
Fyzika
Environmentálna
výchova

Tematický celok

Časová
dotácia




Rovnobežníky,
lichobežníky,
obsah
trojuholníka

Obsahový štandard

Téma

26



Rovnobežky preťaté
priamkou
Striedavé a súhlasné
uhly pri
rovnobežkách
Rovnobežníky a ich
základné vlastnosti
Výška rovnobežníka
Konštrukcia
rovnobežníkov
Lichobežník
Pravouhlý a
rovnoramenný
lichobežník, objav
niektorých ich
vlastností
Jednoduché
konštrukcie
rovnobežníkov a
lichobežníka
Obsah a obvod
kosoštvorca,
kosodĺžnika a
trojuholníka
Slovné (kontextové a
podnetové) úlohy z
praxe (z reálneho
života
Obvod a obsah
lichobežníka
Slovné (kontextové a
podnetové) úlohy z
praxe (z reálneho
života).









Vedieť zostrojiť dve rovnobežné
priamky(rovnobežky) a, b, ktoré sú preťaté
priečkou p.
Vedieť určiť a vymenovať súhlasné a
striedavé uhly pri dvoch rovnobežných
priamkach preťatých priečkou.
Poznať vlastnosti súhlasných a striedavých
uhlov.
Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky:
štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik a
poznať ich základné vlastnosti (o stranách,
vnútorných uhloch, uhlopriečkach a ich
priesečníku).
Správne rozlišovať útvary.
Narysovať štvorec, obdžnik, rovnobežník,
kosoštvorec, kosodĺžnik správne označiť
všetky ich základné prvky.
Zostrojiť a odmerať v rovnobežníku jeho
výšky.
Načrtnúť lichobežník, pomenovať a opísať
jeho základné prvky.
Vedieť zostrojiť ľubovoľný lichobežník
(všeobecný, pravouhlý,
rovnoramenný)podľa zadaných prvkov a na
základe konštrukčného postupu.
Vedieť riešiť a narysovať primerané
konštrukčné úlohy pre štvoruholníky s
využitím vlastností konštrukcie
trojuholníka.
Poznať základné vzorce pre výpočet obvodu
a obsahu štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika,
kosodĺžnika, trojuholníka a lichobežníka.
Vypočítať obvod a obsah útvarov.
Riešiť slovné (kontextové a podnetové)
úlohy z reálneho života s využitím
poznatkov o obsahu a obvode
rovnobežníkov, trojuholníka a s využitím
premena jednotiek dĺžky a obsahu.

Výkonový štandard









Vedel zostrojiť dve rovnobežné
priamky(rovnobežky) a, b, ktoré sú preťaté
priečkou p.
Vedel určiť a vymenoval súhlasné a
striedavé uhly pri dvoch rovnobežných
priamkach preťatých priečkou.
Poznal vlastnosti súhlasných a striedavých
uhlov.
Načrtol a pomenoval rovnobežníky:
štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodľžník a poznal ich základné
vlastnosti (o stranách, vnútorných uhloch,
uhlopriečkach a ich priesečníku).
Správne rozlišoval útvary.
Narysoval štvorec, obdĺžnik, rovnobežník,
kosoštvorec, kosodĺžnik správne označiť
všetky ich základné prvky.
Zostrojil a odmeral v rovnobežníku jeho
výšky.
Načrtol lichobežník, pomenoval a opísal
jeho základné prvky.
Vedel zostrojiť ľubovoľný lichobežník
(všeobecný, pravouhlý, rovnoramenný)
podľa zadaných prvkov a na základe
konštrukčného postupu.
Vedel riešiť a narysoval primerané
konštrukčné úlohy pre štvoruholníky
s využitím vlastností konštrukcie
trojuholníka.
Poznal základné vzorce pre výpočet
obvodu a obsahu štvorca, kosoštvorca,
obdlžnika, kosodĺžnika, trojuholníka
a lichobežníka.
Vypočítal obvod a obsah útvarov.
Riešil slovné (kontextové a podnetové)
úlohy z reálneho ţivota s využitím
poznatkov o obsahu a obvode útvarov

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Dejepis Informatika
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Hranoly, ich
objem
a povrch

Časová
dotácia

8

 Hranol, kocka,
kváder
Objem a
povrch kocky a
kvádra
 Objem hranola
 Sieť hranola
Premena
jednotiek
povrchu a
objemu
 Slovné úlohy




.

Kruh,
kružnica
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Obsahový štandard

Téma




Kruh, kružnica
Tetiva kružnice
Vzájomná

poloha
kružnice a

priamky
Vzájomná
poloha
dvoch
kružníc
Dotyčnica
 Obsah kruhu,
dĺžka kružnice
Kružnicový
oblúk,
kruhový výsek,
Stredový uhol

Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo
voľnom rovnobežnom premietaní.
Poznať vlastnosti podstavy a
plášťa hranola.
Vedieť určiť počet hrán, stien a
vrcholov hranola.
Zostrojiť sieť kolmého hranola.
Vedieť použiť príslušné vzorce na
výpočet objemu a povrchu (kocky,
hranola a kvádra).
Vypočítať objem a povrch kocky,
hranola a kvádra (aj v slovných
úlohách).
Zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh K
s daným polomerom r (alebo s daným
priemerom d ).
Vedieť vysvetliť vzťah medzi polomerom
a priemerom kružnice (kruhu ).
Určiť vzájomnú polohu kružnice a
priamky ,dvoch kružníc
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k v
určenom bode ležiacom na kružnici
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici z daného
bodu, ktorý leží mimo kružnice zvonku a
opísať (stačí slovne) postup tejto
konštrukcie približnou metódou aj
pomocou Talesovej kružnice.
Vedieť na kružnici vyznačiť kružnicový
oblúk, prípadne kružnicový oblúk
prislúchajúci danému stredovému
uhlu.
Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový
výsek, prípadne kruhový výsek
prislúchajúci danému stredovému
uhlu.

Výkonový štandard








Načrtol kocku, kváder, hranol vo
voľnom rovnobežnom premietaní.
Poznal vlastnosti podstavy a plášťa
hranola.
Vedel určiť počet hrán, stien a
vrcholov hranola.
Zostrojil sieť kolmého hranola.
Vedel použiť príslušné vzorce na
výpočet objemu a povrchu (kocky,
hranola a kvádra).
Vypočítal objem a povrch kocky,
hranola a kvádra (aj v slovných
úlohách).
Zostrojil a zapísal kružnicu k a kruh K s
daným polomerom r (alebo s daným
priemerom d ).
Vedel vysvetliť vzťah medzi polomerom a
priemerom kružnice (kruhu ).
Určil vzájomnú polohu kružnice a
priamky a vzájomnú polohu dvoch kružníc.
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici
k v určenom bode ležiacom na kružnici .
Zostrojil dotyčnicu ku kružnici z daného
bodu, ktorý leží mimo kružnice zvonku a
opísal (stačí slovne) postup tejto
konštrukcie približnou metódou aj
pomocou Talesovej kružnice
Vedel na kružnici vyznačiť kružnicový
oblúk, prípadne kružnicový oblúk
prislúchajúci danému stredovému uhlu.
Vedel v kruhu vyznačiť kruhový výsek,
prípadne kruhový výsek prislúchajúci
danému stredovému uhlu.
Vedel v kruhu vyznačiť kruhový odsek

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Environmentálna
výchova

Environmentálna
výchova
Dejepis
Slovenský jazyk

Tematický celok

Kruh,
kružnica

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

Medzikružie
Talesova
kružnica
Slovné úlohy na
výpočet obsahu
kruhu a dĺžky
kružnice
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Pravdepodobnostné
hry a pokusy
Rôzne úlohy na
porovnávanie
šancí rôznych
udalostí

Pravdepodobnosť
a štatistika

9

Plánovitý zber
údajov a ich
systematizácia
pri
jednoduchých a
primeraných
experimentoch

Zobrazenie
skupín údajov,
tvorba
grafov a
diagramov



Výkonový štandard

Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový
odsek
Vedieť určiť a odmerať stredový uhol
prislúchajúci k danému kružnicovému
oblúku alebo kruhovému výseku.
Poznať približné hodnoty Ludolfovoho

čísla π = 3,14 resp. pre použitie
v písomných výpočtoch obsahu kruhu
a dĺžky kružnice
Vedieť vypočítať obsah kruhu a dĺžky
kružnice

Poznať základné vzťahy (vzorce)
pre výpočet obsahu kruhu a dĺžky
kružnice .
Vedieť počítať slovné úlohy s využitím
obvodu a obsahu kružnice resp. kruhu.

Vedel určiť a odmerať stredový uhol
k danému kružnicovému oblúku
Poznal približné hodnoty
Ludolfovoho čísla π = 3,14 resp. pre
použitie v písomných výpočtoch
obsahu kruhu a dĺžky kružnice
Vedel vypočítať obsah kruhu a dĺžku
kružnice
Poznal základné vzťahy (vzorce)
pre výpočet obsahu kruhu a dĺžky
kružnice
Vedel počítať slovné úlohy s využitím
obvodu a obsahu kružnice resp. kruhu.

Získať skúsenosti z porovnávania
rôznych udalosti z pohľadu na ich
mieru pravdepodobnosti.
Vedieť uskutočňovať jednoduché a
primerané experimenty.
Vedieť posúdiť a rozlíšiť
možné,náhodné, ale aj nemožné
udalosti.
Vypočítať relatívnu početnosť udalosti.
Vedieť spracovať, plánovite a
systematicky zhromažďovať a triediť
údaje v experimente.
Vypočítať aritmetický priemer z
primeraných údajov.
Zaznamenávať a usporadúvať údaje
do tabuľky.
Čítať (interpretovať) údaje z tabuľky, z
kruhového diagramu a z stĺpcového
grafu.
Znázorniť údaje z tabuľky kruhovým
diagramom a stĺpcovým grafom

Získal skúsenosti z porovnávania
rôznych udalosti z pohľadu na ich
mieru pravdepodobnosti.
Uskutočnil jednoduché a primerané
experimenty.
Posúdil a rozlíšil možné, náhodné,
ale aj nemožné udalosti.
Vypočítal relatívnu početnosť udalosti.
Vedel spracovať, plánovite a
systematicky zhromažďovať a triediť
údaje v experimente.
Vypočítal aritmetický priemer z
primeraných údajov.
Zaznamenával a usporadúvať údaje
do tabuľky. Čítal (interpretoval) údaje
z tabuľky, z kruhového diagramu a z
stĺpcového grafu.
Znázornilť údaje z tabuľky kruhovým
diagramom a stĺpcovým grafom





Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Environmentálna
výchova
Dejepis
Slovenský jazyk

Ekonomika
Dejepis
Informatika

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy
Ročník: deviaty, 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín

Predmet: Matematika

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Čítať a písať celé a desatinné čísla, poznať
vlastnosti celých čísel a ich využitie
Sčitovať, odčitovať, násobiť, deliť kladné
a záporné čísla

Číselný výraz, výraz s premennou,
hodnota číselného výrazu, úpravy
výrazov s premennou

Vedieť rozlišovať medzi číselným
výrazom a výrazom s premennou, vedieť
určiť členy.

Lineárne rovnice

Ekvivalentné úpravy pri riešení
jednoduchých lineárnych rovníc, koreň
rovnice

Na základe ekvivalentných úprav vedieť
určiť koreň jednoduchých lineárnych
rovníc

Významné prvky trojuholníka

Výška, ťažnica trojuholníka

Vedieť určiť výšku, ťažnicu trojuholníka,
poznať ich vlastnosti

Výrazy, číselné výrazy

Výrazy s premennou
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Výkonový štandard

Kladné a záporné celé a desatinné čísla,
absolútna hodnota čísla
Počtové výkony s kladnými
a zápornými číslami

Celé čísla, kladné a záporné čísla Operácie s kladnými
a zápornými číslami

Opakovanie učiva
8.ročníka

Obsahový štandard

Obvod a obsah trojuholníka
Obvod a obsah rovnobežníka,
lichobežníka

Objem a povrch kolmého hranola

Obvod a obsah kruhu

Obvod, obsah trojuholníka
Vlastnosti rovnobežníkov, výška
rovnobežníka
Vlastnosti lichobežníka, obvod, obsah
Kolmý hranol, trojboký hranol,
štvorboký kolmý hranol - objemy a
povrchy.
Obvod, obsah kruhu, dĺžka kružnice,
Ludolfove číslo

Poznať základné vzorce, riešiť slovné
úlohy z reálneho života s využitím
poznatkov o obvode a obsahu
Zopakovať objem a povrch kolmého
hranola. Vedieť použiť príslušné vzorce
na výpočet objemu a povrchu hranola.
Vypočítať objem a povrch hranola
(aj v slovných úlohách).
Poznať približnú hodnotu Ludolfového
čísla. Poznať základné vzťahy (vzorce)

Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
finančná
gramotnosť

environmentálna
výchova

fyzika

dopravná výchova

výtvarná výchova

pre výpočet obsahu a obvodu kruhu
a dĺžky kružnice
Pravdepodobnosť udalosti a jej
výpočet

MOCNINY
A ODMOCNINY,
ZÁPIS VEĽKÝCH
ČÍSEL
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Pravdepodobnosť udalosti

Druhá mocnina

Súčin rovnakých činiteľov, druhá
mocnina, druhá mocnina ako obsah
štvorca, zápis druhej mocniny reálneho
čísla, základ mocniny (mocnenec),
exponent (mocniteľ),x2 = (−x)2

Určenie druhej mocniny čísel

druhá mocnina čísel

Vedieť rozhodnúť a vypočítať
pravdepodobnosť udalosti.

finančná
gramotnosť

Prečítať správne zápis druhej mocniny
ľubovoľného racionálneho čísla a určiť
v ňom mocnenca (základ) a mocniteľa
(exponent). Vedieť zapísať druhú
a mocninu ľubovoľného racionálneho
čísla ako súčin rovnakých činiteľov.
Vedieť vysvetliť vzťah x2 = (−x)2
Vypočítať spamäti hodnotu druhej
mocniny malých prirodzených čísel
a hodnotu druhej odmocniny z čísel 4, 9,
16, 25, ..., 100

informatika

multikultúrna
výchova

Sčitovanie a odčitovanie mocnín

Sčitovanie a odčitovanie mocnín
s rovnakým základom

Vedieť sčítať a odčítať mocniny
s rovnakým základom

Súčin a podiel mocnín s rovnakým
základom

Súčin a podiel mocnín s rovnakým
základom

Vedieť riešiť príklady na súčin a podiel
mocnín s rovnakým základom

Druhá odmocnina
Určenie druhej odmocniny
Mocniny, odmocniny

druhá odmocnina, znak odmocnenia,
základ odmocniny (odmocnenec), zápis

Prečítať správne zápis druhej odmocniny
ľubovoľného kladného racionálneho čísla
a určiť v ňom stupeň odmocnenia
a odmocnenca (základ).

Tretia mocnina, odmocnina

druhej odmocniny ( x ;x  0 ), tretia
mocnina, tretia mocnina ako objem
3
3
kocky, zápis tretej mocniny x , x  (−x)
3

,
3

zápis tretej odmocniny ( x ), mocniny
čísla 10,
n
n-tá mocnina ľubovoľného čísla (a )
pre konkrétne hodnoty n, n je prirodzené
číslo
Zápis čísla, veľmi veľké a veľmi malé
čísla, čísla zapísané v tvare a.10n, odhad,
zaokrúhľovanie

Prečítať správne zápis tretej mocniny
ľubovoľného racionálneho čísla a určiť v ňom
mocnenca (základ) a mocniteľa (exponent).
Vedieť zapísať tretiu mocninu ľubovoľného
racionálneho čísla ako súčin rovnakých
činiteľov.
Vedieť vysvetliť vzťah x  (−x) .
Prečítať správne zápis tretej odmocniny
ľubovoľného kladného racionálneho čísla
a určiť v ňom stupeň odmocnenia
a odmocnenca (základ).
3

3

environmentálna
výchova

finančná
gramotnosť

Vypočítať spamäti hodnotu tretej mocniny
malých prirodzených čísel a hodnotu tretej
odmocniny z čísel 8,27,64,....1000

Určovanie tretej mocniny, odmocniny
čísel
Tretia mocnina, odmocnina v slov.
úlohách (kocka)

Slovné úlohy na vypočítanie objemu
a povrchy kocky

Mocniny s prirodzeným mocniteľom

Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis
s mocninami.

Zápis čísla, veľmi veľké a veľmi malé
čísla, čísla zapísané v tvare a.10n, odhad,
zaokrúhľovanie

Numerické a slovné úlohy s veľkými
číslami

primerané numerické a slovné úlohy
s veľkými číslami

Riešenie jednoduchých lineárnych
rovníc pomocou ekvivalentných
úprav
Riešenie lineárnych rovníc so
zátvorkami
Riešenie lineárnych rovníc so
zátvorkami
Riešenie lineárnych rovníc so
zlomkami
RIEŠENIE
LINEÁRNYCH
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Riešenie lineárnych rovníc
s desatinnými číslami a zlomkami

Vedieť využívať osvojené vedomosti

Zapísať aj súčin konkrétneho väčšieho
počtu rovnakých činiteľov do tvaru
mocniny a opačne. Poznať zápis n-tej
mocniny ľubovoľného čísla a, kde n je
n
prirodzené číslo (a ).
Vedieť zapísať ako mocninu čísla: 100,
1000, 10 000,... .

informatika

Vedieť zapísať veľmi veľké čísla v tvare
a.10n(pre 1  a<10 a n  N). Napr.: 70 000
4
= 7.10 .

Zápis veľkých čísel v tvare a.10n (pre
1  a<10 a n  N) a práca s takýmito
číslami na kalkulačke

Lineárna rovnica s jednou neznámou,
ľavá a pravá strana rovnice , riešenie
(koreň) rovnice, znamienka rovnosti,
skúška správnosti

fyzika

Riešiť primerané numerické a slovné
úlohy s veľkými číslami s využitím
zručností odhadu a zaokrúhľovania .
Používať zaokrúhĺovanie a odhad pri
riešení praktických úloh.

multikultúrna
výchova

Vedieť rozhodnúť o rovnosti (nerovnosti)
dvoch číselných (algebraických) výrazov.
Vedieť rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti,
rovnice, nerovnice.
Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu
(napr. 2x + 3 = 3x – 6) a urobiť skúšku
správnosti.
Riešiť jednoduché lineárne nerovnice
(napr.: 2(x + 8) > 42) .
Riešiť lineárne rovnice, napr.: 2(x – 3) + 1 = x
+4

x  3 x 1 1
–
=
8
4
2

2(x+0,5) = x -

1
2

Riešiť
jednoduché
rovnice
12

3x
s neznámou menovateli (napr.:
5
x

).

mediálna
výchova

Vedieť urobiť skúšku správnosti riešenia
lineárnej rovnice s neznámou v menovateli.

ROVNÍC
A NEROVNÍC
Výraz – lomený a s neznámou
v menovateli, rovnica s jednou neznámou,
podmienky pre riešenie rovnice (neznámu
v menovateli,) skúška správnosti
znaky nerovnosti,
ostré a neostré nerovnice
riešenia nerovnice

Vedieť riešiť zložitejšie lineárne rovnice
s neznámou v menovateli

Matematické vzorce, vzorce z fyziky

Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca (z
primeraných matematických a fyzikálnych
vzorcov).

Riešenie slovných (kontextových)
úloh, pomocou lineárnej rovnice

Slovná (kontextová) úloha, zápis,
matematizácia textu

Riešenie slovných ktoré sa dajú
riešiť pomocou lineárnej rovnice
alebo nerovnice.

Slovné úlohy, postup riešenia,
zostavenie lineárnej rovnice (nerovnice),
skúška, odpoveď,..

Pravouhlý trojuholník

Pravouhlý trojuholník,
základné prvky a vlastnosti pravouhlého
trojuholníka – pravý uhol, odvesny,
prepona,
Pytagoras,
Pytagorova veta pre pravouhlý Δ ABC,

Vedieť určiť a vybrať vhodnú stratégiu
riešenia
slovnej
úlohy
(rovnicou,
nerovnicou, tipovaním.)
Riešiť jednoduché slovné (kontextové)
úlohy vedúce k lineárnej rovnici
(nerovnici).
Vedieť overiť správnosť riešenia slovnej
úlohy
Poznať a vymenovať základné prvky
pravouhlého
trojuholníka
(odvesna,
prepona, súčet dvoch ostrých uhlov je 90
stupňov)
Vedieť pre aký útvar platí Pytagorova veta.
Poznať a vedieť formuláciu Pytagorovej
vety a jej význam

Riešenie zložitejších lineárnych
rovníc
Riešenie jednoduchých lineárnych
nerovníc, (ich vzťah k príslušnej
lineárnej rovnici. Ako propedeutika
jednoduché grafické znázornenie
Vyjadrenie neznámej zo vzorca

Pytagorova veta, jej odvodenie.
Zápis Pytagorovej vety

Vedieť riešiť nerovnice, zobraziť riešenia,
zapísať všetky riešenia intervalom

mediálna
výchova

geografia

finančná
gramotnosť

PYTAGOROVA
VETA

Výpočet strán pravouhlého
trojuholníka

Výpočet dĺžky tretej strany pravouhlého
trojuholníka, ak sú známe dĺžky jeho
dvoch zvyšných strán

Vedieť samostatne zapísať Pytagorovu
2
2
2
vetu vzťahom c = a + b , ale aj
vzťahom pri danom označení strán
pravouhlého trojuholníka.
Samostatne vyjadriť a zapísať zo
základného vzťahu Pytagorovej vety obsah
2
2
2
štvorca nad odvesnou a (a = c - b )
2
2
2
a nad odvesnou b (b = c - a ).
Vyjadriť vzťah pre výpočet odvesien a, b (
a = c 2  b 2 ; b = c 2  a 2 ) alebo ich druhých
mocnín.
Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany
pravouhlého trojuholníka, ak sú známe
dĺžky jeho dvoch zvyšných strán.

Pytagorova veta v rovinných
útvaroch

Výpočet výšky rovnoramenného
a rovnostranného trojuholníka,
rovnoramenného lichobežníka

Využiť Pytagorovu vetu pri riešení úloh
z geometrie a z planimetrie

Použitie Pytagorovej vety pri riešení
praktických úloh

Vzťahy c = a + b , a = c - b , b =
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

c2  b2

, b = c2  a2 ,
vzťah medzi geometriou a aritmetikou
(algebrou)
c -a ,a=

Samostatne používať Pytagorovu vetu na
riešenie kontextových úloh z reálneho
praktického života

osobnostný
a sociálny rozvoj

výchova
k manželstvu a
rodičovstvu
výtvarná výchova

Jednotky obsahu a objemu

Jednotky obsahu a objemu, premena
jednotiek

Opakovanie a prehľbovanie vedomostí

Valec, – popis, znázornenie a sieť

Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ
a pomenovať ich základné prvky.
Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov
ihlana.
Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo voľnom
rovnobežnom premietaní.
Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa.

výtvarná výchova

Ihlan - popis, znázornenie a sieť

Teleso, rotačný valec, ihlan (pravidelný
štvorboký),rotačný kužeĺ, sieť ,podstava
,kruh ,kružnica, plášť, polomer ,výška,
výška steny, vrchol, strana kužeĺa, horná
dolná podstava

Vyvodenie vzorcov na výpočet
objemu a povrchu valca
Vyvodenie vzorcov na výpočet
objemu a povrchu ihlana
Vyvodenie vzorcov na výpočet
objemu a povrchu kužeľa

Vyvodenie vzorcov na výpočet objemu
a povrchu valca
Vyvodenie vzorcov na výpočet objemu
a povrchu ihlana
Vyvodenie vzorcov na výpočet objemu
a povrchu kužeľa

Dosadením do vzorcov vedieť vypočítať
objem a povrch valca, ihlana a kužeľa.

fyzika

Kužeľ - popis, znázornenie a sieť

NIEKTORÉ DALŚIE
TELESÁ, A ICH
OBJEM A POVRCH
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Guľa a rez guľou

Teleso, guľa, guľová plocha, rovina,
hlavná kružnica guľovej plochy,
Povrch a objem gule, stred gule,
polomer, rez guľou, kruh.

Dosadením do vzorcov vedieť vypočítať
objem a povrch gule.
Vedieť opísať guľu a pomenovať jej
základné prvky

informatika

Objem, povrch, valec, ihlan, kužeľ,
guľa, vzorec, výpočet, jednotky obsahu
a objemu.

Používať vzorce pre výpočet objemu
a povrchu valca, ihlana
Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet
objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a
gule
Používať vzorce pre výpočet objemu
a povrchu kužeľa a gule.

environmentálna
výchova

Objem a povrch gule

Použitie vzorcov na výpočet objemu a
povrchu valca, ihlana, (aj v slovných
úlohách z praxe).
Použitie vzorcov na výpočet objemu
a povrchu kužeľa a gule.

Naučiť používať vzorce pre výpočet
objemu a povrchu kužeľa a gule pri
riešení slovných úloh z praxe

Stredová súmernosť, stred
súmernosti

Súmernosť geometrických útvarov,
zhodnosť, stred súmernosti, stredová
súmernosť, os súmernosti, osová
súmernosť, útvary osovo a stredovo
súmerné, vzor, obraz.
Základné pravidla rysovania,
konštrukcia rovinného geometrického
útvaru v osovej a stredovej súmernosti.

Útvary stredovo súmerné

Konštrukcia obrazu v stredovej
súmernosti
SUMERNOST
V ROVINE

10
Osová súmernosť, os súmernosti

Útvary osovo súmerné
Konštrukcia obrazov v osovej
súmernosti

Ukážky osovej a stredovej
súmernosti – útvarov (aj v štvorcovej
sieti).

Konštrukcia rôznych obrazcov

Kreslenie,
vzory,
ornamenty,
piktogramy, symboly, značky, …

Vedieť určiť či sú geometrické útvary
súmerné podľa osi resp. podľa stredu.
Nájsť os súmernosti osovo súmerného
útvaru.
Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky,
kružnice alebo jednoduchého útvaru
(obrazca) zloženého z úsečiek a častí
kružnice v osovej (aj v stredovej)
súmernosti.
Vedieť určiť osi súmernosti (štvorec,
obdĺžnik, trojuholníky, kružnica – kruh,
atď.)
Vedieť určiť stredovo súmerné rovinné
útvary (štvorec, obdĺžnik, kruh).
Pozná základné vlastnosti dvojíc
súmerných útvarov.
Vedieť zostrojiť obraz rôznych útvarov
v osovej súmernosti

Vedieť nakresliť rôzne obrazy, ornamenty,
piktogramy, ktoré sú osovo alebo stredovo
súmerné

mediálna
výchova
výtvarná výchova
informatika

osobný rozvoj

mediálna
výchova

Príprava na monitor

Príprava na monitor

Príklady z minuloročných monitorov

Karteziánsky (pravouhlý dvojrozmerný) súradnicový systém.

Pravouhlý systém súradníc, sústava súradníc
v rovine, osi súradníc, priesečník
súradnicových osí, súradnice bodu, sústava
súradníc, karteziánsky s. systém

Zobrazovanie v pravouhlej sústave
súradníc

GRAFICKÉ
ZNÁZORŇOVANIA
ZÁVISLOSTI

Upevnenie vedomosti

5

Rôzne spôsoby znázorňovania –
grafy závislostí.

Grafy, hodnoty v tabuľke, najmenšia a
najväčšia hodnota, nulová hodnota,
závislosť dvoch hodnôt, priebeh, rast.
a klesajúcej funkcie

Lineárna závislosť (lineárna funkcia),
jej vlastnosti a graf.

Lineárna závislosť, lineárna funkcia,
priama úmernosť, obor reálnych čísel,
nezávislá (napr. x) a závislá premenná
(napr. y), priamka v karteziánskom
súradnicovom systéme, priamka = graf
lineárnej závislosti (funkcie),vlastnosti
grafu lineárnej funkcie, konštantná funkcia
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Tabuľka lineárnej funkcie a jej graf

Význam konštánt
klesajúca, rastúca

k,

q,

funkcia

Všeobecná rovnica lineárnej funkcie:
y = k . x + q ; ( k  0)
Priama úmernosť , koeficient
priamej úmernosti, rovnica

Koeficient
úmernosti.

Graf priamej úmernosti

Slovné úlohy na využitie závislosti
prvkov v priamej a nepriamej úmernosti.

priamej

a

nepriamej

Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový
systém.
Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.)
v pravouhlom súradnicovom systéme
(napr. A[3 ; 2]; úsečka XY, ak X[2 ; -4] a
Y[-3 ; 3], atď.

výtvarná výchova

Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa
údajov z tabuľky pre hodnoty x a y.
Vedieť opísať základné vlastnosti grafu
lineárnej funkcie (lineárnej závislosti) –
tvar grafu, súvislosť čísla k v predpise
lineárnej funkcie y kx+ q s jej rastom alebo
klesaním. Vedieť pracovať s grafom, čítať
údaje a naopak zaznamenávať ich správne
do grafu.
Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými
je lineárna funkčná súvislosť.
Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť graf
lineárnej funkcie v obore reálnych čísel.
Poznať význam koeficientov k a q v predpise
lineárnej funkcie y kx+ q.
Vedieť určiť, či je lineárna funkcia rastúca
(klesajúca).
Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie napr.
y = a, kde a je reálne číslo .Čítať údaje
z grafu priamej a nepriamej úmernosti
a vedieť ich použiť pri výpočte. Vedieť určiť
druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe.

informatika

Vedieť určiť koeficient priamej a nepriamej
úmernosti.
Vedieť zostrojiť graf priamej a nepriamej
úmernosti.

informatika

Riešiť slovné úlohy na využitie závislosti
prvkov v priamej a nepriamej úmernosti.

multikultúrna
výchova

fyzika

Nepriama úmernosť koeficient
nepriamej úmernosti, rovnica

dopravná
výchova

Graf nepriamej úmernosti

Geometrické útvary, rovinné, zhodnosť
a
podobnosť geometrických útvarov
v rovine, podstata podobnosti.
Pomer podobnosti ,naučiť žiakov
vypočítať pomer podobnosti

Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti
dvoch geometrických útvarov.
Rozhodnúť o podobnosti dvojice daných
útvarov v rovine (štvorce, obdĺžniky,
trojuholníky, atď.).
Vedieť vypočítať pomer podobnosti

Podobnosť trojuholníkov
Vety o podobnosti trojuholníkov,
Veta sss, veta sus, veta uu

Trojuholník, podobnosť trojuholníkov,
vety o podobnosti trojuholníkov (sss,
sus, uu),...

Poznať základné vety o
trojuholníkov (sss, sus, uu).

Riešenie primeraných
matematických (numerických)
a konštrukčných úloh

Primerané matematické (numerické)
a konštrukčné úlohy.

Na základe viet o podobnosti trojuholníkov
riešiť primerané matematické (numerické)
a konštrukčné úlohy.
Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch
podobných útvarov pri výpočtovej úlohe.

výtvarná výchova

Použitie podobnosti pri meraní výšok
a vzdialeností, topografické práce
v reálnych situáciách

Podobnosť útvarov v praxi, vety
o podob-nosti geometrických útvarov,
podobnosť trojuholníkov, pomer
podobnosti
Mierka mapy a mierka plánu

Riešiť jednoduché praktické topografické
úlohy s využitím vlastností podobnosti
trojuholníkov.
Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť –
mierka mapy a skutočné rozmery
predmetov – mierka plánu.

geografia

Štatistický prieskum, štatistický súbor,
rozsah štatistického súboru, štatistický
znak, štatistická jednotka, absolútna
početnosť, štatistické triedenie, náhodný
výber, početnosť a relatívna početnosť
javu

Vedieť zrealizovať primeraný štatistický
prieskum.
Vedieť popísať triedenie štatistických
jednotiek a náhodný výber zo súboru.
Pripraviť a spracovať jednoduchý vlastný
projekt zameraný na štatistický javu. Riešiť
primerané úlohy zo štatistiky s využitím
výpočtu aritmetického priemeru. vedieť
spracovať,
plánovite
a
systematicky
zhromažďovať a triediť údaje v experimente,

Podobnosť geometrických útvarov,
pomer podobnosti.

Výpočet pomeru podobnosti

PODOBNOSŤ
TROJUHOLNÍKOV
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Štatistický súbor, štatistická
jednotka, štatistický znak, početnosť
javu
Aritmetický priemer

ŠTATISTIKA

11

Početnosť, relatívna početnosť
udalosti a jej výpočet

finančná
gramotnosť

podobnosti

informatika

finančná
gramotnosť

zo zhromaždených údajov vybrať štatistický
súbor, vypočítať aritmetický priemer
z primeraných údajov, zaznamenávať
a usporadúvať údaje do tabuľky, čítať
(interpretovať) údaje z tabuľky, z kruhového
diagramu a zo stĺpcového grafu, znázorniť
údaje z tabuľky kruhovým diagramom
a stĺpcovým grafom, prieskum určitej udalosti
s vyjadrením početnosti určitého

Grafické spracovanie údajov

Štatistické prieskumy,
triedenie, náhodný výber.
Realizácia vlastných štatistických
prieskumov(projektov), ich
spracovanie
Tabuľky, grafy a diagramy, ich
čítanie, interpretácia a tvorba,
prechod od jedného typu
znázornenia k inému.

Tabuľka, graf, diagram, hodnoty, údaje
interpretácia, Znázornenie hodnôt
údajov, rôzne spôsoby znázornenia
hodnôt údajov, využitie IKT v štatistike

Záverečný projekt – učiva 9. ročníka

Pomer, podobnosť,
INF – MS Word, Excel – tabuľky, využitie
jednoduchých vzorcov, PowerPoint

Opakovanie – mocniny, odmocniny

Druhá a tretia mocnina, mocniny
s prirodzeným mocniteĺom, druhá
a tretia odmocnina

Opakovanie – lineárne rovnice,
nerovnice
Slovné úlohy rovnicami a
nerovnicami
Objem a povrch valca, kužeľa

OPAKOVANIE

Riešenie lineárnych rovníc, nerovníc.
Slovné úlohy, zápis, matematizácia
textu, postup riešenia

Vedieť spracovávať získané hodnoty údaje z vlastného štatistického prieskumu
do tabuľky. Interpretovať údaje z tabuľky
a prostredníctvom viacerých druhov
diagramov - grafov, (kruhový, koláčový,
stĺpcový, spojnicový) znázorniť hodnoty údaje.
Vedieť aplikovať získané vedomosti pri
spracovaní projektu
Upevniť, utriediť a prehĺbiť prebrané
učivo

mediálna
výchova

tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
osobnostný
rozvoj

Upevniť riešenie rovníc a nerovníc, skúška
a zápis riešenia

Valec, kužeľ, objemy, povrchy, vzorce
na výpočet objemov a povrchov týchto
telies

Utriediť poznatky o objemoch a povrchoch
priestorových geometrických útvarov

Objem a povrch ihlana

Ihlan, objem ,povrch, vzorce na
výpočet objemu a povrchu ihlana

Upevniť, utriediť a prehĺbiť prebrané
učivo

Objem a povrch telies v slov. úlohách

Slovné úlohy z praxe

Utriediť poznatky o objemoch a povrchoch
priestorových geometrických útvarov

Pytagorova veta,
Využitie Pytagorovej vety

Pytagorova veta – rovinné geometrické
útvary. Pytagorova veta v slovných
úlohách

Upevniť, systematizovať vedomosti
o Pytagorovej vete a jej využití. Precvičiť
výpočtové úlohy.
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multikultúrna
výchova

fyzika

Písanie a oprava
štvrťročných prác

8

Podobnosť trojuholníkov

Vety o podobnosti trojuholníkov

Zopakovať a upevniť riešenie úloh na
podobnosť

Lineárna funkcia

Lineárna funkcia, priama a nepriama
úmernosť, graf funkcie

Systematizovať a zopakovať základné
vedomosti.

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 Balogu nad Ipľom, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a hodnoty
Náboženská výchova – Vallási nevelés
piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty
týždenne 5., 6., 7., 8., 9. roč. - 1 hodina

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Maďarský

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 využije učebnica náboženskej výchovy pre 5. roč. ZŠ s vjm.,
Katechizmus Katolíckej cirkvi, pracovné listy
Metodická príručka katolického náboženstva pre 5. roč., ZŠ Poznávanie cez dialóg
Dobrenková: Beszélgessünk a hitünkről – Poznávanie cez dialóg, Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ. Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Spišská
Nová Ves, 2011

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

Časová
dotácia
Biblia
3

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

Prvé stránky Svätého
písma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Definícia Svätého písma
Vzájomná úcta medzi
ľuďmi
Hriechy a ich následky

Žiak si vie definovať Sväté písmo, uvedomuje si Osobný a sociálny rozvoj
hriechy a ich následky, vie vážiť iných
Dejepis

Boh si vyvoluje svoj
národ

5

Boh povoláva
Abraháma Najťažšia
skúška Abraháma
Jakub v Božej škole
Jozefova vernosť v
skúškach Jozefovo
víťazstvo

Dôvera v Boha
Vzor sily Abrahámovej viery
Boh skúša našu vieru
Boh odpúšťa každému
Boh má s každým dôležitý plán

Žiak dôveruje Bohu a jeho učeniu, berie si za Osobný a sociálny rozvoj
vzor silu Abrahámovej viery, úprimne ľutuje a
vyznáva svoje viny, vie, že s Božou
pomocou sa môže stať lepším, vie, že Boh má
s každým dôležitý plán, vie odpúšťať.

Boh vedie svoj ľud

6

Povolanie
Mojžiša
Noc odchodu z Egypta
Putovanie púšťou
Desatoro
Jozue - Mojžišov
nástupca

Vyvedenie židov z otroctva
Tradícia židovskej Veľkej noci

Žiak spoznáva Boha a poslúcha ho, je vďačný
Kristu za svoju obetu, vie, že Boh nás
vychováva a skúša, chápe Desatoro dodržiava
Božie prikázania.

Osobný a sociálny rozvoj

Boží ľud v
zasľúbenej zemi

9

Sudcovia Rút
Samuel
Šaul a Dávid
Dávidov hriech a ľútosť
Šalamún
Prorok Eliáš
Elizeus a Náman Sýrsky

Potreby sudcov
História rodiny Zasvätenie
Samuela Bohu
Požiadavky ľudu
Dôvera v Božiu pomoc
Túžba po múdrosti Večný
život
Prijatie viery v jediného Boha

Žiak odstraňuje svoje nedostatky, ochotne
pomáha starým ľuďom, načúva Božiemu
volaniu, žije v súlade s Božou vôľou, vie sa
úctivo správať v kostole, nábožne prežíva
Svätú omšu, rozlišuje hodnoty, je vďačný za
Božie dary

Osobný a sociálny rozvoj

Dôsledky
nevernosti a Božie
napomenutie

6

Zajatie Izraelitov ako
dôsledok ich nevernosti
Prorok Daniel
Babylonské zajatie

Život v zajatí
Odvaha a vernosť svojmu
svedomiu
Účasť na svätej omši Záchrana
všetkých ľudí
Život Izraelitov

Žiak pozná históriu židovského
kráľovstva, je verný svojmu svedomiu,
modlí sa o Božiu ochranu, neprotiví sa
Božej vôli, prosí Boha o silu obstáť v
ťažkých životných situáciách

Osobný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
Dejepis

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Prorok Jonáš
Machabejskí mučeníci

Výchova k láske a
čistote

4

Rodina, v ktorej žijem
Priateľstvo
Sebaovládanie

Poznanie rodiny a jej hodnôt
Hodnota priateľstva
Výuka k sebaovládaniu

Žiak si váži svojich rodičov, priateľov, vie Osobný a sociálny rozvoj
sa obetovať pre druhých, cvičí si svoje
Etická a občianska
sebaovládanie.
výchova

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

Predmet: Náboženská výchova
Tematický celok
PRAVDA AKO
HODNOTA

Časová
dotácia
6

Téma
Pevný ako
kameň
Jakub a Ezau
Pravda či
klamstvo
Sila slova
8. Božie
prikázanie

Obsahový štandard

7

Hľadania pravdy
Mýtus
Na počiaku
Stvorenie sveta
Oslava Tvorcu
Ekologické problémy
Ekologické problémy

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Potreba pravdy
Jakub a Ezau
Pravda v etike, médiá (zachovanie
tajomstva)
8. Božie prikázanie
Aktuálna téma: Október – mesiac svätého
ruženca

Žiak vie
Mediálna výchova
• na konkrétnej modelovej situácii rozlíšiť
medzi pravdou a klamstvom
• interpretovať cez biblický príbeh o Jakubovi a
Ezauovi dopad klamstva na vzťah súrodencov
• vysvetliť potrebu pravdy v živote človeka a v
medziľudských vzťahoch
• posúdiť silu slova
• pomenovať zásady pravdy pre správne
fungovanie medziľudských vzťahov
• uviesť príklad manipulácie slovom a riziká
manipulácie
• na základe novinových článkov posúdiť
hodnotu etiky pravdy v masmédiách
• vo dvojici vytvoriť fiktívny list redaktorovi
(novín, TV..) a posúdiť hodnovernosť daného
masmédia

Cesty hľadania pravdy v dávnej minulosti
Mýtický obraz sveta
Evolučná teória
Biblický obraz stvorenia sveta (ENV)
Aktuálna téma: Pamiatka zosnulých
a Sviatok všetkých svätých

Žiak vie
• opísať pravdivosť obraznej reči biblického
príbehu o stvorení sveta
• porovnať predstavenú časovú udalosť
stvorenia sveta na „lište“ času a vo Svätom
písme
• pomenovať biblický príbeh o stvorení ako
model stvorenia, nie historickú udalosť
• porovnať biblický príbeh o stvorení s
vedeckým pohľadom
• porovnať staroveké mýty o vzniku sveta s
posolstvom biblického textu

Pravda

HĽADANIE
PRAVDY O SVETE

Výkonový štandard

• jednoducho vytvoriť symbolický obraz

Environmentálna
výchova

Tematický celok

HĽADANIE
PRAVDY O SEBE

Časová
dotácia

7

Téma

Človek
Boží obraz
Pád človeka
Človek v raji a jeho pád
Hranice človeka
To nie ja, to on...!

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Aktuálna téma: Advent, Svätý Mikuláš

stvorenia sveta
• zostaviť vlastný žalm na oslavu
stvorenia rečou dnešného človeka
• vytvoriť jednoduchý projekt pre pomoc
znečistenej prírode (globálne problémy)

Biblický obraz stvorenia človeka
Pád človeka
Hranice človeka (svedomie)
Aktuálna téma: Úcta Ježišovho srdca

Žiak vie
Mediálna výchova
• pomenovať symbolickosť obraznej reči
biblického príbehu o stvorení človeka
a porovnať s vedeckým pohľadom
• vysvetliť hodnotu človeka v stvorení na
Boží obraz
• vnímať svoje vlastné hranice
• navonok prejaviť úctu k človeku
• porovnať biblický príbeh o páde človeka
s mýtickým a poukázať na rozmer
kresťanskej nádeje (vyznanie a odpustenie
viny)
• zdôvodniť existenciu zákona vo svedomí
• určiť osobné prekážky pri hľadaní pravdy
• na modelových situáciách rozlíšiť medzi
pocitom viny a vedomím viny
• vymenovať aspoň dvoch ohlasovateľov
pravdy
• jednoducho opísať život sv. Petra a
sv. Štefana
• porovnať svoj život s predloženými
vzormi - ohlasovateľmi pravdy

Tematický celok
OHLASOVATELIA
PRAVDY

Časová
dotácia
6

Téma
Slová ako obrazyLogos
Slová ako obrazy
Ezechiel
Ježiš učí v
podobenstváchApoštoli

Obsahový štandard
Prorok Ezechiel (Ez 3, 1-3)
Ježiš – učiteľ pravdy (Mt, 5,37)
Apoštoli - hlásatelia pravdy (sv. Peter, sv.
Štefan)
Modelové ilustrovanie konceptov a
princípov pravdy
Aktuálna téma: Veľký pôst
Máj – mesiac Panny Márie

Žiak vie:
• vysvetliť význam ohlasovania pravdy
• odvodiť logický záver z prezentovanej
obraznej biblickej reči pri povolaní
proroka Ezechiela
• vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše 'áno' nech
je 'áno' a vaše 'nie' nech je 'nie'“. (Mt 5,37)
• vymenovať aspoň dvoch ohlasovateľov
pravdy
• jednoducho opísať život sv. Petra a
sv. Štefana
• porovnať svoj život s predloženými
vzormi - ohlasovateľmi pravdy

Zodpovednosť za druhých z pohľadu
prirodzenej morálky (Zlaté pravidlo)
židovský zákon Zedaka, islamský Zakat,
Ježišov príkaz lásky
Skutky lásky (skutky milosrdenstva)
Sociálny hriech
Riešenie problémovej úlohy – príbeh s
mravnou dilemou

Žiak vie
• diskutovať o význame „Zlatého pravidla“
• porovnaťžidovský zákon Zedaka,
islamský Zakat a Ježišov príkaz lásky
• prispieva k diskusii v pracovnej skupine a
v triede o význame „Zlatého pravidla"
• vnímať dopad rozhodnutia na
život človeka
• na modelovej situácii demonštrovať
skutky lásky
• posúdiť hodnotu pravdy a vyvodiť závery
pri riešení problémovej úlohy s mravnou
dilemou
• rozlišovať medzi väčším a menším zlom,
medzi väčším a menším dobrom
• definovať sociálny hriech
• vymenovať 3 skutky, ktorými koná podľa
pravdy
• na príkladoch svätých, významných
osobností a konkrétnych životných
udalostiach vysvetliť spravodlivé konanie

Vaše áno, nech je
áno

KONAŤ V PRAVDE

7

Zlaté pravidlo
Zákon lásky
Zákon lásky
Skutky lásky
Zodpovednosť za iných
Projekt pomoci iným

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

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

Ročník: siedmy
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Časová
Téma
Obsahový štandard
dotácia
3
Chápanie slobody
Prečo dodržiavať
Povolanie k slobode
desatoro
Múdrosť overená
Hranice slobody - Desatoro
mnohými generáciami
Práva človeka
Norimb.proces
a nacizmus
Otroctvo človeka
Závislosti
Exodus – cesta k slobode

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Posúdiť potrebu Božieho zákona v
živote. Definovať pojem slobody ako
vnútorný stav človeka.

Mediálna výchova
Dejepis

Na konkrétnej životnej situácii
rozoznať život v slobode a v otroctve
hriechu. Rozlišovať rôzne spôsoby
slobody.

Mravná výchova

Prosocionálna výchova

2

Komunizmus a väzni
svedomia
Kolonializmis
Otroctvo v minulosti
a dnes

Sloboda a
rozhodnutia

3

Slobodné rozhodnutie (nutnosť voľby)
Rozhodnutia
Sloboda a zodpovednosť
a sloboda
Pozrieť sa na problém
z rôznych uhlov
pohľadu
Rozhodnutie
a dôsledky
Keď robíme to,
čo robia druhí

Na základe analýzy problémovej situácie
vysvetliť dopad rozhodnutí na život
jednotlivca a spoločnosti.

Boh oslobodzuje
človeka

3

Princípy rozhodovania
Svedomie
Vina a odpustenie vo svetle prirodzenej
Počúvať srdcom
morálky
Rozvoj svedomia
Vlastné hranice a vina

Mediálna výchova
Vysvetliť vývoj svedomia z pohľadu
vývoja človeka. Predstaviť vinu
a odpustenie vo svetle prirodzenej morálky.

Tematický celok

Časová
dotácia

Láska ako princíp
slobody

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Kto za to
môže?(soc.hriech)
Zažiť odpustenie –
Ježiš a hriešnica
Ježiš oslobodzuje od
hriechu

Kresťanský pohľad na vinu a odpustenie
Zaobchádzanie s vlastnou vinou.

Uvedomovať si mravné rozmery svojich
rozhodnutí, ich dopad voči sebe, druhým,
Bohu.

Legenda o Jurajovi –
boj so zlom
Sviatosť zmierenia
Obrátenie a pokánie
Veriť ...

Kristus oslobodzuje (formy pokánia –
sviatostné i mimo sviatostné)

Opísať postup sviatosti zmierenia.
Rozlíšiť sviatostnú formu pokánia.

4

Hlavné učenie
svet.náboženstiev
Posvätné miesta
Posvät.miesta svet.
náb. – projekt
Svätiť sviatočné dni

Rešpektovanie inakosti
Rozdelenie sveta podľa kultúr (myslenie
kultúr)

Opísať základné znaky svet. náboženstiev. Slovenský
Porovnať učenie svetových náboženstiev literatúra
Dejepis
s kresťanským učením.

5

Židovské slávenie
sviatkov
Putovanie po ceste
predkov
Svet. Náboženstvá –
projekt
Svet. Náboženstvá –
projekt

Rozdielne cesty hľadania Boha
Putovanie po ceste predkov

Vyjadriť úctu
vierovyznania.
vierovyznania.

3

Autorita? A načo?
Umelá autorita
Hierarchia –
rozdelenie služieb
Cirkevná hierachia –
projekt

Sloboda a vzťah k autoritám (hierarchia,
anarchia, nezávislosť)
Láska ako cesta k slobode

Uvedomiť
si
dôležitosť
autority Mravná výchova
v spoločnosti.
Mediálna výchova
Orientovať sa v cirkevnom členení.
Vymenovať diecézy Slovenska a ich
biskupov.

4

Rešpektovanie
vierovyznaní

Téma

3

Mediálna výchova

Prosociálna výchova

jazyk

voči ľuďom iného Slovenský jazyk
Rešpektovať
slobodu Dejepis
Vých. k soc. povedomiu

a

Tematický celok

Časová
dotácia
3

Téma
Blahoslavenstá
Moja angažovanosť
Byť soľou zeme
Vyhodnotenie práce
žiakov

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Sloboda a prosociálne správanie
Interpretovať texty blahoslavenstiev ako Mravná výchova
(angaţovanosť v rodine, spoločnosti, cirkvi) výzvu pre kresťanské konanie vo svete a ako
prejav spolupráce na rozvoji Božieho
kráľovstva.

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

Predmet: Náboženská výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

KTO SOM

5

Úvodná hodina
Sebapoznanie
Zodpovednosť
Sebaprijatie,
komplexy
Sebaúcta

Sebapoznanie (jedinečnosť, objavenie
svojej veľkosti)
Zodpovednosť za prijaté dary
Sebaprijatie, komplexy
Sebaúcta

Žiak vie • vysvetliť pojmy sebaúcta,
sebaprijatie a komplexy
• uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie
svojich talentov
• vyjadriť vlastný názor.
• rozvíjať návyk vonkajších prejavov
sebaúcty
• eliminovať svoje komplexy
• trénovať v pozitívnom sebahodnotení.

KTO JE ČLOVEK

6

Kto je človek
Úcta k človeku
Ľudská dôstojnosť
Pohľad na človeka
v dejinách
Človek ako muž a žena
Kresťanský pohľad
na dôstojnosť
človeka

Ľudská dôstojnosť
Kresťanský pohľad na zdroj dôstojnosti
človeka (človek stvorený na Boží obraz)
Človek ako muž a žena (úcta k
človeku, dôstojnosť muža a ženy,
matriarchát, patriarchát, sexizmus)
Kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti
muža a ženy pred Bohom

Žiak vie • vysvetliť pôvod ľudských práv v Osobnostný a sociálny
židovsko-kresťanskej viere v jedného
rozvoj
Boha
Dejepis
• sformulovať pojem dôstojnosť človeka
vo svetle viery a Svätého písma
• oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a
akceptovaní dôstojnosti človeka
• prispieť k budovaniu dobrých vzťahov
prejavením úcty každému človeku
• opísať vnímanie muža a ženy v
rôznych kultúrach a rôznych historických
kontextoch a porovnať ho s kresťanským
pohľadom; • oceniť uskutočňovanie
sociálnych rolí muža a ženy z
pohľadu
kresťanského ideálu; • rozvíjať návyk
vonkajších prejavov ohľaduplnosti a
zdvorilosti voči opačnému pohlaviu

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

ĽUDSKOSŤ

9

Odvrátená
tvár ľudskosti
Vojna v minulosti
a dnes
Zmysel utrpenia
Boh ukrytý v biede
sveta
Božie kráľovstvo
Opakovanie
Ľudskosť, tolerancia
Ježišov postoj k
ľuďom na okraji
Objavenie ľudskosti

Odvrátená tvár ľudskosti (zneužívanie,
manipulácia, vojna – v minulosti a dnes,
problém „spravodlivých“ vojen)
Otázky o zmysle utrpenia, pochybnosť ako
miesto komunikácie, Boh ukrytý v biede
sveta (bol som hladný ....)
Božie kráľovstvo ako kráľovstvo pokoja
Ľudskosť (búranie predsudkov, tolerancia,
Ježišov postoj k ľuďom na okraji)
Objavenie ľudskosti (vykúpenie –
pozdvihnutie človeka)

Žiak vie
Osobnostný a sociálny
• položiť si otázky o príčinách a zmysle
Rozvoj
ľudského utrpenia a hľadať na ne odpoveď Dejepis
• na základe poznania dejinných súvislostí
hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti
• vnímať nebezpečenstvo náboženského
fundamentalizmu, intolerancie a
odsudzovania
• prejaviť vonkajší skutok empatie voči
iným
• spoznať a odmietnuť manipuláciu

DÔSTOJNOSŤ A
VÝKON

6

Mať alebo byť
Hodnota práce
Veľkonočné
obdobie Cirkev
slabých
Sv. pomazania
chorých

„Mať“ alebo „byť“
Hodnota práce a dôstojnosť človeka
Cirkev slabých (etika chudoby a
milosrdenstva v Cirkvi, sociálne učenie
Cirkvi)
Utrpenie – sviatosť pomazania chorých

Žiak vie
• vymenovať dôsledky posudzovania
hodnoty človeka na základe iba jeho
výkonu
• porovnať Ježišov zákon lásky so
sociálnymi zákonmi modernej spoločnosti
• integrovať hodnoty milosrdenstva do
sústavy hodnôt sociálneho cítenia
spoločnosti i jednotlivca
• nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín
Cirkvi
• vytvoriť zákony „svedectva lásky“
obohacujúce spoločnosť (štát, mesto,
školu, triedu).

Mediálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

KULTÚRA ŽIVOTA 7

Kultúra rozvoj človeka
Kultúra rozvoj spoločnosti
Hodnoty kultúry života
a smrti
Ochrana hodnôt
Ľudskosť – kresťanský
ideál
Kresťanské vzory
Opakovanie

ZODPOVEDNOSŤ
ZA SVOJU VIERU

Čo znamená veriť?

8

Obsahový štandard
Kultúra – rozvoj človeka, rozvoj ľudskej
spoločnosti
Hodnoty kultúry života a kultúry smrti
(liberalizmus – relativizmus hodnôt,
konzervativizmus – ochrana hodnôt) Ľudskosť –
kresťanský ideál (kresťanské vzory)

Prečo veriť? (dôvody pre vieru, dôvody pre
neveru)
Poverčivosť – nesprávna forma religiozity
Vyznanie viery
Nebezpečenstvo siekt a ich ponuky dnes
Aký Boh je alebo aký
Vyznanie viery - rozhodnutie pre vieru
Boh nie je
Reč Cirkvi - metaforická reč dogiem
História Vianoc
Nová reč Cirkvi – II. vatikánsky koncil
Komu vlastne verím? Kto Kresťanská zrelosť (sviatostný život)
si Bože?
Dogmy – reč viery
(Credo)
Sekty
Opakovanie

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiak vie
• zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre
súčasnú kultúru
• na podklade Svätého písma posúdiť
hodnotu človeka od počatia po prirodzenú smrť
• uvedomiť si kresťanské hodnoty
integrované v spoločnosti
• akceptovať a preferovať život ako
hodnotu
• zostaviť škálu osobných hodnôt (môj rebríček
hodnôt)
• porovnať spoločenský prínos
kresťanských hodnôt pre spoločnosť v
porovnaní s prioritami liberalizmu
• podľa zostaveného rebríčka hodnôt v
modelových situáciách demonštrovať ich
vonkajšie prejavy

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Žiak vie



Osobnostný a sociálny rozvoj














analyzovať dôvody pre náboženskú vieru
Dejepis
prijať skutočnosť religiozity človeka ako prejavu Slovenský jazyk a literatúra
túžby po presahu samého seba
logicky zdôvodniť poverčivosť ako prejav
nezrelej religiozity
opísať znaky sekty
porovnať sektu a Cirkev
vysvetliť pôvod siekt a techniky manipulácie
interpretovať biblické texty obsahujúce vyznanie
viery Ježišových učeníkov a nájsť súvislosť
s apoštolským vyznaním viery
reprodukovať vyznanie viery ako akt dôvery
jednoduchým spôsobom vysvetliť historický
kontext vzniku apoštolského a nicejskocarihradského vyznania viery
rozlíšiť jednotlivé časti vyznania viery a ich
konkrétnych významov
porozumieť vývoju reči Cirkvi v historickom
kontexte
na odkaze II. vatikánskeho koncilu predstaviť
potrebu novej reči Cirkvi súčasnej spoločnosti
vnímať sekularizmus ako prejav neporozumenia
reči Cirkvi
rozvíjať kresťanské prvky spirituality
v osobnostnom raste

Predmet: Náboženská výchova
Tematický celok

Časová
dotácia

ZODPOVEDNOSŤ

4

ZODPOVEDNOSŤ
ZA SEBA

6

Ročník: deviaty
1 hodina týždenne, spolu 32 vyučovacích hodín
Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Etymológia pojmu zodpovednosť
Úvodná hodina
Žiak vie
Život – pozvanie k zodpovednosti (podobenstvo
 vysvetliť etymológiu pojmu
Poznanie rastu
o talentoch)
zodpovednosť
Spoznať svoje silné
 objaviť posolstvo biblického textu
a slabé stránky
podobenstva o talentoch
Pozvanie k zodpovednosti
 aplikovať podobenstvo o talentoch ako
pozvanie k zodpovednosti pre svoj
život
 formovať postoj zodpovednosti za svoj
život

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Medzipredmetové vzťahy:
SJL, VYV, HUV
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Sebarozvoj (sebaocenenie a prijatie)
Moje vzory
Žiak vie
Medzipredmetové vzťahy:
Potreba životných vzorov
Ísť za hviezdou
 racionálne sa konfrontovať s potrebou SJL, VYV
Korekcia mediálnych vzorov (imitovanie vzorov)
Ježišove postoje
Osobnostný a sociálny
životných vzorov
Výzva k hľadaniu a odkrývaniu životného zmyslu
Kto bol a je Ježiš ľudí
rozvoj
 kriticky analyzovať ponuku
Zobrazenie Ježia v umení Ponuka kresťanských vzorov (Jn 1,35-39)
mediálnych vzorov a konfrontovať svoj
Opakovanie
postoj voči vzorom
 rozlíšiť medzi manipulačným vzorom
a vzorom ponúkajúcim sprevádzanie
 rozvíjať schopnosť sebaporozumenia
 vnímať sebaocenenie a prijatie ako
podmienku sebarozvoja
 formovať postoj sebakorekcie
vychádzajúcej z rovnováhy medzi
potrebou originality a potrebou
začlenenia sa
 z pohľadu humanizmu oceniť
kresťanskú ponuku nasledovania Ježiša
Krista ako životného vzoru

Tematický celok
ZODPOVEDNOSŤ
ZA SVOJU VIERU

Časová
dotácia
8

Téma

Obsahový štandard

Prečo veriť? (dôvody pre vieru, dôvody pre
Čo znamená veriť?
neveru)
Vyznanie viery
Poverčivosť – nesprávna forma religiozity
Aký Boh je alebo aký
Nebezpečenstvo siekt a ich ponuky dnes
Boh nie je
Vyznanie viery - rozhodnutie pre vieru
História Vianoc
Komu vlastne verím? Kto Reč Cirkvi - metaforická reč dogiem
Nová reč Cirkvi – II. vatikánsky koncil
si Bože?
Kresťanská zrelosť (sviatostný život)
Dogmy – reč viery
(Credo)
Sekty
Opakovanie

Výkonový štandard
Žiak vie
 analyzovať dôvody pre náboženskú
vieru
 prijať skutočnosť religiozity človeka
ako prejavu túžby po presahu samého
seba
 logicky zdôvodniť poverčivosť ako
prejav nezrelej religiozity
 opísať znaky sekty
 porovnať sektu a Cirkev
 vysvetliť pôvod siekt a techniky
manipulácie
 interpretovať biblické texty obsahujúce
vyznanie viery Ježišových učeníkov
a nájsť súvislosť s apoštolským
vyznaním viery
 reprodukovať vyznanie viery ako akt
dôvery
 jednoduchým spôsobom vysvetliť
historický kontext vzniku apoštolského
a nicejsko-carihradského vyznania
viery
 rozlíšiť jednotlivé časti vyznania viery
a ich konkrétnych významov
 porozumieť vývoju reči Cirkvi
v historickom kontexte
 na odkaze II. vatikánskeho koncilu
predstaviť potrebu novej reči
Cirkvi súčasnej spoločnosti
 vnímať sekularizmus ako prejav
neporozumenia reči Cirkvi
 rozvíjať kresťanské prvky spirituality
v osobnostnom raste

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Medzipredmetové vzťahy:
DEJ, OBV, SJL, VYV
Osobnostný a sociálny
rozvoj

ZODPOVEDNOSŤ
ZA BUDOVANIE

6

Túžba po láske
Kamarátstvo, priateľstvo
Priateľstvo a láska
Láska a partnerstvo
Význam pohlavia ako
zväzku
Rodina

Obsahový štandard:
Túžba po presiahnutí seba (ontologická potreba lásky človeka k človeku a človeka k Bohu)
SJL, VYV, HUV
Vzťahy muž a žena (Pieseň piesní)
Osobnostný
Priateľstvo a láska
a sociálny rozvoj
Ideál rodiny a pseudorodina
Medzigeneračné vzťahy
Žiak vie
 objaviť ontologickú potrebu lásky človeka k človeku a človeka k Bohu
 nájsť rozdiely medzi priateľskou láskou, láskou muža a ženy, láskou rodičovskou a láskou
k Bohu
 oceniť význam budovania vzťahov ako naplnenia života zmyslom
 vnímať hodnotu lásky ako proces dozrievania
 uvedomiť si riziká zneužitia túžby človeka po láske
 zostaviť hierarchiu hodnôt v partnerských vzťahoch
 oceniť význam kvalitného budovania partnerského vzťahu ako základ hodnotného
manželstva a rodiny
 formovať návyk vonkajších prejavov úcty k človeku
 rozlíšiť rôzne formy spolužitia dvoch ľudí v súčasnosti
 predstaviť rodinu ako optimálne Bohom chcené spoločenstvo osôb zamerané pre dobro jej
členov a na prijatie a výchovu detí
 porozumieť svojmu postaveniu v rodine a osvojiť si riešenia rodinných konfliktov
 na modelových situáciách si precvičiť riešenia rodinných konfliktov
 vie hľadať kompromis pri riešení medzigeneračných konfliktov

8
ZODPOVEDNOSŤ
ČLOVEKA ZA SVET
V KTOROM ŽIJE

Ekológia a zodpovednosť Gn 1,28-29 (globálne
problémy)
Angažovanosť kresťana v spoločnosti (politika,
štátny režim )
Úloha Cirkvi v spoločnosti
Ekologická uvedomelosť Kresťanské denominácie na Slovensku
Ekumenizmus
kresťanov
Kresťanské posolstvo
ľudskosti
Človek v priebehu dejín
objavuje v sebe
„človečenstvo“
Požiadavka
spravodlivosti, čestnosti
a zodpovednosti
Pohľad kresťana na
vzťah človeka k prírode
Boh pozýva človeka
k ochrane Božieho diela

Byť prorokom svojej
doby
Opakovanie 9. ročníka

Environmentálna výchova
Žiak vie
 na základe analýzy súčasných
Osobnostný a sociálny rozvoj
ekologických javov v konfrontácii
s posolstvom biblického textu Gn 1,2829 vyjadriť dôležitosť ekologického
myslenia a správania sa človeka
 vnímať potrebu ekologického myslenia
človeka
 praktizovať zručnosti triedenia odpadu
v domácnosti a šetrného zaobchádzania
s prírodnými zdrojmi
 akceptovať vlastnú zodpovednosť
prijatím svojej úlohy na spoluvytváraní
sveta
 zdôvodniť potrebu angažovanosti
kresťanov v politike a verejnom živote
 osvojovať si postoj kresťanskej
angažovanosti v spoločnosti a v Cirkvi
 charakterizovať jednotlivé kresťanské
denominácie na Slovensku a objaviť
spoločné základy viery
 akceptovať existenciu kresťanských
denominácií ako dôsledok historického
vývinu
 oceniť asertívnu komunikáciu
a správanie ako prejav spolupráce
 rozvíjať postoj tolerancie ku kresťanom
iných denominácií
formovať postoj spolupráce v ekumenickom
duchu v sociálnej oblasti

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 2.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Jazyk a komunikácia
Nemecký jazyk – Német nyelv
6., 7., 8., 9.
1 hodina týždenne ročne:

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy
maďarský - magyar

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Výuka 2. cudzieho jazyka na našej základnej škole (nemecký jazyk od 6. ročníka s časovou dotáciou po 1 vyučovacej hodine týždenne) je zameraná na dosiahnutie úrovne
A1 - podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).
Ţiak na úrovni A1 je iba používateľom základného jazyka na tej najnižšej úrovni, 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.
Výuka bude zameraná hlavne na dôkladnejšie upevňovanie prebratého lexikálneho i gramatického učiva. To bude potom preverované testami z jednotlivých lekcií, rozborom
chýb a nedostatkov, ktoré sa v nich vyskytnú. Hodiny budú rozšírené aj o rolové úlohy vyplývajúce z preberaného učiva, napr. predstavovanie osôb pri stretnutí, rozhovory o
členoch rodiny, záľubách detí, o živote v rodine, o škole i zvieratách. Žiaci si sami zostavia krátke scénky. Na hodinách budeme využívať výukové programy na kazetách a
Internet. Na rozšírenie slovnej zásoby budeme využívať aj obrázkové karty.

Ciele vyučovacieho predmetu
- osvojiť si jazyk ako prostriedok získavania a odovzdávania informácií, vyjadrovania vlastných postojov a názorov
- zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie
- nadobudnuť pozitívny vzťah k jazyku
- podporiť sebadôveru každého žiaka
- podporiť chuť učiť sa

Učebné zdroje
Lehrbuch „Projekt DEUTSCH 1, 2, 4 – neu“, vyd. University Press
OXFORD Arbeitsheft „Projekt DEUTSCH 1, 2, 4 – neu“, vyd. University
Press OXFORD Slovník N-S, S-N
Výukové kazety„Projekt deutsch 1, 2“,
Pracovné listy – vlastné a stiahnuté z Internetu
Tematicky zamerané obrázkové slovníkové karty / školské potreby, zvieratá, atď/

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Nemecký jazyk
Tematický celok

Ročník: 6
1 hodina týždenne

Časová
dotácia

Projekt 1- Haló - Hallo 9

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Ako sa voláš?

Otázka na meno, predstavovanie sa menom

Vedieť sa predstaviť a spýtať sa na meno.

Pozdravenie

Základné nemecké pozdravy

Vedieť sa pozdraviť a rozlúčiť sa v NJ.

Výslovnosť

Nemecká abeceda

Ovládať
správnu
výslovnosť
st,sp,sch,tsch,tz,ck,
o/ö, u/ü, ei/ie, ei/ai,eu/äu, w, v, z, s,h

Ako sa Ti darí?

Najčastejšie pouţívané odpovede na otázku
Ako sa ti darí?

Kde bývaš?

Informácia o svojom bydlisku
Svetové strany - slovná zásoba

Koľko máš rokov?

Farby

Odkiaľ pochádzaš?

Otázka na vek iných, informácia o vlastnom
veku
Číslovky 1 – 20
Farby – slovná zásoba
Hra: Nebo, peklo v NJ
Otázka: „Odkiaľ pochádzaš?“
Krajiny a ich zástavy - slovná zásoba

Poznať a prakticky pouţívať
odpovede na otázku: „Ako sa Ti
darí?“a Kto je to? Osloviť niekoho
a opýtať ako sa kto má
Vedieť podať informácie o svojom bydlisku.
Vedieť vysvetliť polohu mesta v krajine.
Dôkladne precvičiť otázku: „Koľko máš
rokov?“ a vedieť informovať o vlastnom veku.
Poznať a vedieť pouţívať číslovky 1 – 20.
Hra Bingo
Poznať a pouţívať osem základných farieb.
Pri hre: Nebo, peklo pouţívať v dialógu NJ.
Dôkladne
precvičiť
otázku:
„Odkiaľ
pochádzaš?“ a odpoveď na ňu.
Poznať názvy krajín v NJ a ich zástavy.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
VLV

Tematický celok
Projekt 2- Škola Schule

Časová
dotácia
6

Téma
Čo je to?V triede

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Zariadenie triedy – slovná zásoba

Poznať a prakticky používať odpovede na
otázku: Čo je to?
Oboznámiť sa s členmi a ich pouţívaním.
Správne používať podstatné mená s členom
určitým a neurčitým

Členy – určité a neurčité

Vianoce Weihnachten

1

Vymenovanie učebných pomocok – slovná
zásoba
Privlastňovacie zámená

Aký je tvoj obľúbený
predmet?

Vyučovacie predmety - slovná zásoba
Sloveso haben

Aký/á/é je to? Žiaci
a učitelia

Vlastnosti - slovná zásoba
Osobné zámená a Prídavné mená
Ţiaci a učitelia našej školy - slovná zásoba
Sloveso sein

Poznať a vedieť použiť pri opise osoby
jednotlivé vlastnosti.
Vedieť pomenovať učiteľov jednotlivých
predmetov – ženy, muži.
Vedieť časovať sloveso haben.

Vianoce

Vianočné tradície
krajinách
Tvorivé dielne

Poznať
vianočné
tradície
v nemecky
Hovoriacich krajinách.
Práca v skupinách. Urobiť adventný kalendár,
vianočné ozdoby.
Poznať vianočné koledy v NJ.

hovoriacich

Vianočné koledy
Projekt 3- Rodina Familie

6

Kto že je to?

Rozprávanie o členoch rodiny

Máš súrodencov?

Rozprávanie o súrodencoch
Odpovede na otázku „Kto je to?“.
Zápor vo vetách: NICHT, KEIN

Máš rád zvieratá?

Opis domáceho zvieraťa- slovná zásoba

MDV

Poznať zariadenie triedy v NJ.
Poznať a vedieť používať názvy učebných
pomocok a privlastňovacie zámená.
Poznať názvy vyučovacích predmetov.
Opísať svoj vlastný rozvrh po nemecky.
Vedieť časovať sloveso haben.

Škola začína

v nemecky

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Podľa prinesenej fotografie jednoduchými VLV
vetami predstaviť členov svojej rodiny. OZO
Jednoduchými vetami predstaviť svojich ENV
súrodencov.
Vedieť položiť a zároveň odpovedať na
uvedenú otázku.
Správne používať podstatné mená so
záporným členom členom kein
Podľa obrázkov a zvukov pomenovať domáce
zvieratá.

Tematický celok

Časová
dotácia

Projekt4- Narodeniny - 6
Geburtstag

Téma
Kedy máš narodeniny?

Mesiace a ročné obdobia - slovná zásoba

Dnes mám narodeniny

Uvádzanie presného dátumu

Čo si dostal?

Odpovede na otázku: „Čo som dostal?“

Čo robíš?

Silné slovesá: geben, essen, nehmen.
Rozhovor o činnostiach
Tvorivé dielne

Všetko dobré
k narodeninám
Projekt5- Hobby Hobbys

5

Obsahový štandard

Výkonový štandard
Podľa obrázkov vymenovať názvy mesiacov
a ročných období.
Vytvoriť radové číslovky zo základných
čísloviek.
Uviesť presný dátum.
Viesť dialóg o dátumoch narodenia.

OYE

Vedieť položiť otázku: „Čo som dostal?“
a zároveň na ňu odpovedať.
Vedieť časovať tri uvedené silné slovesá.
Vedieť rozprávať v NEJ o činnostiach
Vytvoriť pohľadnicu a napísať blahoţelanie.

Aká je tvoja záľuba?

Odpovede na otázku: „Aká je tvoja záľuba?“

Vedieť položiť a zároveň odpovedať na
uvedenú otázku.
Uhádnuť o akú záľubu ide.

Športuješ?

Rozhovor o obľúbenom športe

Čo robíš rád?

Čo rád a čo nerád robím

Povedať jednoduchými vetami o obľúbenom
športe.
Vedieť jednoduchými vetami porozprávať, čo
rád a čo nerád robím.
Vedieť časovať modálne / spôsobové slovesá.

Modálne / spôsobové slovesá

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

PDG
ENV
MDV

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Nemecký jazyk
Tematický celok

Ročník: 7.
1 hodina týždenne

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Opakovanie
Wiederholung

4

základné vety
výslovnosť
gramatika

opakovanie učiva 6 .ročníka

Precvičiť základne vety-krátky dialog
Čítanie neznámeho textu
Ovládať
správnu
výslovnosť
st,sp,sch,tsch,tz,ck
Ovládať správnu výslovnosť o/ö, u/ü, ei/ie,
ei/ai,eu/äu
Ovládať správnu výslovnosť w, v, z, s,h
Opakovanie gramatiky 6. ročníka
Písomná previerka

Hobby - Hobbys

5

Čo robíš vo voľnom
čase?
Čo robíš rád?

Odpovede na otázku: „Čo robíš vo voľnom
čase?“

Vedieť poloţiť a zároveň odpovedať na
uvedenú otázku.
Vedieť jednoduchými vetami porozprávať, čo
rád a čo nerád robím.
Vytvárať vety so slovesami s odlučitelnou
predponou a vety s modálnymi slovesami

Vetný rámec
Modálne slovesá
Televízia - Fernsehen

5

Kto je tvoj obľúbený
herec?
Ako často pozeráš
televízor?

Slovosled v opytovacej vete.

Vianoce Weihnachten

2

Vianoce

Vianočné tradície
krajinách
Tvorivé dielne
Vianočné koledy

v nemecky

Tvorba krátkej ankety
Precvičovanie slovosledu v nemeckej
opytovacej vete.

hovoriacich

Poznať
vianočné
tradície
v nemecky
hovoriacich krajinách.
Práca v skupinách. Urobiť adventný kalendár,
vianočné ozdoby.
Poznať vianočné koledy v NJ.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

MDV
PDG

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

KommunikáciaKomunikation

8

Telefonovanie

Častice
Zápor v nemeckom jazyku

Používanie záporu v nemčine nicht, nein,
kein,nicht mehr, nie, niemand a častíc –ja,
nein, doch

Veľká noc - Ostern

2

Veľká Noc

Tvorivé dielne

Zvyky v nemecky hovoriacích krajinách
Spoločenská hra s vymaľovaným vajíčkom

Prázdniny - Ferien

6

Kam cestuješ cez
prázdniny?
S čím cestuješ?
Čo bereš so sebou?

Odpoveďe na dané otázky.
Predložky s akuzatívom
Predložky s datívom
Predložky s datívom a akuzatívom

Precvičiť pouţívanie predloţiek:
Predložky s akuzatívom
Predložky s datívom
Predložky s datívom a akuzatívom

Práca s počitačom Computerarbeit

1

Počítač

Hlavné časti počítača- slovná zásoba
Zhrnutie učiva

Vedieť názvy jednotlivých častí počítača po
nemecky
Vytvorenie Power point prezentácie na tému –
učivo nemeckého jazyka 7.ročníka

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
PDG

MDV

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Nemecký jazyk
Tematický celok
Domov a bývanie

Časová
dotácia
13

Wohnort

Stravovanie
Essen

8

Ročník: 8.
2 hodina týždenne
Téma
Opakovanie učiva 7.
ročníka
Písanie adresy.
Dom, v ktorom bývam opis.
Poloha domu, v ktorom
bývam.
Miestnosti v dome.
Popis vlastnej izby.
Budovy v meste.
Opis budov.
Základy orientácie.
Olympijský park.
Inštrukcie o smere cesty.
Používanie častice man
písomná práca

Obsahový štandard
Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou, predložky, príslovkové určenie,
konštrukcia vety, adresa, typy domov, nábytok
v izbe, budovy v meste.

Koľko je hodín?
Ručičkový čas, jedlá, kultúra stolovania,
Kedy a čo raňajkuje –
podstatné mená bez člena, nepriamy slovosled,
slovná zásoba.
perfektum nepravidelných slovies, negácia
Čo jedávajú v škole žiaci.
Zložené slová.
Druhy jedál.
Dialóg o jedlách.
Dialóg pri stole.
Rozprávanie o tom, čo rád
a čo nerád jem.
Čo rád/nerád ješ?
Recepty – práca so
slovníkom.
písomná práca
Svätý Martin

Výkonový štandard
Vypočuť si, informovať sa a podať informácie,
reagovať pri prvom stretnutí, rozlíšiť
a správne vo vetách a používať datív,
akuzatív predložiek, vedieť použiť
vo vete a v praxi príslovkové určenie
miesta a smeru, poznať formy
rámcovej konštrukcie hlavnej vety,
vedieť skloňovať podstatné mená.

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

Vedieť informovať o čas, poznať jedlá a kultúru Multikultúrna výchova
stolovania, používať podstatné mená bez člena,
nepriamy slovosled, perfektum nepravidelných Osobnostný a sociálny rozvoj
slovies, poznať negáciu, kompozitá.
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Regionálna výchova

Nakupovanie

10

Einkaufen

Obliekanie
Mode

10

Koľko máš pri sebe peňazí.
Neosobné zámeno man.
Informácie o tovare.
Jednoduché frázy pri
nakupovaní.
Názvy ovocia a zeleniny.
Označenie množstva.
Druhy zmrzliny.
Kupovanie zmrzliny.
V kaviarni – dialóg.
Množstvá a obaly.
Vianoce
písomná práca

Neosobné zámeno man,
Spojenie radovej číslovky s predložkou,
Spojenie ich möchte,
Vyjadrenie množstva,
Rozkazovací spôsob slovies, používanie
modálnych slovies.

Vedieť jednoduché frázy pri nakupovaní –
Používať v dialógu názvy ovocia a zeleniny
a jednotky hmotnosti.
Poznať a vedieť používať jednoduché frázy pri
kupovaní
zmrzliny.
Uvedomiť si význam Vianoc a zachovávania
zvykov. Poukázať na upevnenie priateľských
vzťahov.
Naučiť žiakov porozprávať o Vianociach.

Pýtanie sa na ceny
oblečenia
Prídavné mená s určitým
členom v nominatíve
a akuzatíve.
Vlastný názor na farby.
Vlastný názor na časti
oblečenia.
Skloňovanie
privlastňovacích zámen.
Aké oblečenie rád nosím.
Predložky s datívom
a akuzatívom
Kde sa oblečenie
nachádza.
Čítanie s porozumením
písomná práca

Prídavné mená s určitým členom v nominatíve Vedieť používať názvy oblečení.
a akuzatíve,
Identifikovať časti oblečenia podľa farby. Pýtať
Skloňovanie privlastň. zámen,
sa na názor a vysloviť vlastný názor o farbách.
Osobné zámená v datíve,
Vyjadriť svoj názor na rôzne časti oblečenia.
Porozprávať, čo nosím najradšej.
Predložky s datívom a akuzatívom
Pomocou slovných spojení s predložkami
vyjadriť, kde sa oblečenie nachádza.

Multikultúrna
výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné schopnosti
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Doprava

10

Transport

Človek a príroda
Umwelt

8

Otázka na cestu do školy
Vysvetliť, ako chodím do
školy
Otázka na vzdialenosť
bydliska
Označenie vzdialenosti,
ako ďaleko bývam
Vymyslieť príbeh, ako som
cestoval do školy
Otázka na linku autobusu
Otázka na čas odchodu
autobusu
Kupovanie lístkov
Pomenovanie častí bicykla
Rozprávanie o bicykli
a bezpečnej jazde
Porovnávanie dopravných
prostriedkov
Hra podľa inštrukcií
písomná práca
Opakovanie sa ročných
období
Zmeny počasia
Svet prírody- slovná
zásoba
Odpadový materiál
Životné prostredie
Návrhy na zlepšenie
životného prostredia
Návrhy na likvidáciu
odpadu
Príprava školskej výstavy
plagátov
Výstava plagátov hodnotenie
písomná práca

Predložky s datívom
Časovanie slovesa fahren
Násobné číslovky
Stupňovanie prídavných mien
Slovosled vo vete po spojke weil
Príslovky na určovanie smeru rechts, links,
geradeaus

akuzatív pod. mien, príroda, počasie, zvieratá,
rastliny, odpad

Oboznámiť sa s násobnými číslovkami.
Vedieť pomenovať jednotlivé časti bicykla.
Porozumieť terminológii, ktorá sa týka
jednoduchej údržby bicykla a bezpečnej jazdy.
Povedať, ktorý je môj obľúbený, neobľúbený
dopravný prostriedok a zdôvodniť prečo.
Oboznámiť sa s pravidlami hry pre štyri osoby
a zahrať si ju.

Environmentálna výchova

Vybrať z ponúkaných možností.
Vyjadriť svoju vôľu.
Reagovať na niečo.
Reagovať vo vyhrotenej situácii.

Multikultúrna výchova

Dopravná výchova
Multikultúrna
Výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Enviromentála výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

Party
Schulfest

7

Príprava na večierok
slovesá s odlučiteľnou predponou mit- príd. m.
Porozumieť pozvanie
po neurčitom člene, min. čas, nápoje a jedlá
a reagovať naň
Čo prinesiem na večierok
Čo si oblečiem na večierok
Opis niečích šiat
Aký bol školský večierok
Čo som robil na školskom
večierku
písomná práca
Koncoročné opakovanie
Zhrnutie učiva

Vyjadriť radosť, šťastie. Vyjadriť svoje želania, Osobnostný
túžby. Začleniť informácie. Vyjadriť
a sociálny rozvoj
uspokojenie. Pozvánka.
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Nemecký jazyk
Tematický celok
OPAKOVANIE Wiederholung

Časová
dotácia
3

Ročník: 9.
2 hodiny týždenne
Téma
Úvodná hodina
Prázdniny – kom.téma
Dni,mesiace,roč.obdobie
Určovanie času
Opytovacie zámená
V triede – SZ

Obsahový štandard
Ústny dialóg,čítanie s porozumením
-rozprávanie
-monológ,skupin.práca
-výklad, posluch s porozumením

Výkonový štandard
Žiak vie používať číslovky,vie určiť dátum,
-ž-vie vymenovať a používať
tieto názvy
-ž-vie pomenovať zariadenie
v triede,používa pokyny k hodine

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
OSR

IKT-prezentácia

Komunikácia
v triede
RODINA
A PRIATELIA –
Familie und Freunde

8

Pozdravy,privítania,vek,dát dialóg.rozhovor,
um narodenia
produkt.písanie
Zisťovanie informácií
o priateľoch
-výklad,práca s PZ
Nepr.slovesá pr.čas
Život v rodine
Profil človeka
-polemika,diskusia
Charakterové vlastnosti
Použitie spojky weil
dialógy k textom
Modálne slovesá
Prezentovanie projektu

-žiak vie porozprávať o sebe i o priateľoch
dôležité údaje,
používa slovesá vo vetnej konštrukcii

VMR

ENV
-ž-vie opísať svoju rodinu,domáce zvieratká
OSR
-ž-vie argumentovať,opísať kladné a záporné
charakt.vlastnosti,pozná nepriamy slovosled po
spojke weil
-ž-vie,čo smie a čo nesmie robiť,používa
modálne slovesá vo vete

MEV

Ž-vie rozprávať o rodine,projekt-moja rodina
PPZ

TU BÝVAM – Da
wohne ich

8

VOĽNÝ ČAS - Freizeit 6

Opis domu, bytu
Použitie prídav.mien v
datíve
Zariadenie bytu- SZ
Použitie prídav.mien
Používanie predložiek pri
opise
Poriadok v byte
Môj deň - opis
Zvratné slovesá
Praktické cvičenia

Rozprávanie o záľubách
Záľuby, šport
Praktické cvičenia
Vreckové, sporenie
Použitie spojky že
Praktické cvičenia
Prítomný čas
Vianoce

-rozhovor,analýza práce
rečová recepcia-čítanie
-výklad,prezentácia
-práca s obrázk. slovníkom

-ž-vie opísať svoj dom,byt ,časti
mesta,predmestie,okraj mesta,typy
domov,bývanie

OSR

-žiak vie pomenovať svoje zariadenie v byte
,izbe

VMR

- opis izby,použitie predložiek,príd.mien
.ž-vie porozprávať svoj režim dňa,pomenovať
činnosti,používa zvratné slovesá pri tvorbe
vetných modelov

OŽZ

Dialógy-obhajoba názoru
-motivačný rozhovor,diskusia

-ž-rozpráva o pomoci v domácnosti,rozdelenie
práce
-ž-tvorí vety so slovesami

MVR

-vyjadrovanie názoru,postoja

-žiak rozpráva o záľubách,záujmoch

MEV

-argumentácia,
pre a proti

-ž-rozpráva o druhoch športu,zúľubách,čo
uprednostňuje
Ž-vie porozprávať o vreckovom,o jeho využití, OSR

práca s PC
-tvorba projektu
-čítanie,analýza textu

-ž-rozpráva o príprave podujatia,triedny
výlet,schôdzka,pozvánka

OŽZ

-ž-zvládne rozprávanie v prít.čase

TPPZ
ENV

CESTOVANIE7
DOPRAVA - Vehrkehr

Čítanie s porozumením
Opakovanie L1-3
Prázdninové ciele
Výber dovolenky
Lex-gram.cvičenia
V dopr.kancelárii
V obchode –frázy,inf.
Na stanici –inf.
V hoteli-rezervácia izieb

-projektová práca
rozhovor

Ž-overenie poznatkov P-3,voľný čas

MKV

práca so slovníkom

Ž-vie porozprávať o výbere dovolenky
Ž- vie získať informácie o ubytovaní,

OSR

Dialóg

Ž-vie kúpiť cestovný lístok

Jazykové štruktúry

Ž-vie požiadať na ulici,na stanici,v obchode
o získanie rôznych inf.
Ž-vie porozprávať o rôznych pravidlách
pri ubytovaní

DOP

ENV

PRÁZDNINY – Die
Ferien

8

Kde si bol cez prázdniny?
Použitie minulého času
Praktické cvičenia
Spojka že
Písanie listu
Sťažnosti
Praktické cvičenia
Práca s textom

Rečová interakcia

Ž-žiak vie opísať zážitky z prázdnin

Ústny prejav

Ž-používa perfektum pri opise vo vetách

Rečová produkcia-písanie

Ž-vie napísať list.sťažnosť,

Rečová recepcia-čítanie

-ž-napíše referát o nem.hovor.kraj.odprezentuje

OSR

ENV
VMR

PROBLÉMY Probleme

6

Nemecky hovoriace
krajiny
Opakovanie perfekta
Perfektum – cvičenia
Som chorý
Porucha auta
Opis dopravnej nehody
Cvičenia

Dialóg

Sz- vety v minul .čase písomná previerka
Ž-vie opísať chorobu
-ž-vie pomenovaťčasti tela,

MKV

-dokáže privolať pomoc pri nehode
-dokáže opísať autonehodu

DOP

Expozičná met.vysvetľovanie
Práca s PC
informácie
-vie zahrať scénky u lekára,v obchode,používa
frázy v jazyku
Zhrnutie P 6 -Problémy,opak.SZ

ROZPRÁVANIEMESTO – Die Stadt

6

Straty a nálezy
Praktické cvičenia
Na pošte
V banke
Čitateľská pauza
Práca s textom
Opakovanie L 6
Rozprávanie o aktivitách
v meste

vyjadrenie názoru
rozprávanie
Prezentácia
-Projekt mesto

Pre a proti v meste

ENV
TPPZ

-vie získať informácie a orientovať sa na úrade OSR
,na pošte,v banke...
-vie zahrať scénky u lekára,v obchode,používa
frázy v jazyku
DOP
Zhrnutie P 6
-Problémy,opak.SZ
ENV
Ž-vie porozprávať o svojom meste
MEV
-porozpráva o aktivitách v meste,čo sám
uprednostňuje
PPZ

ROZPRÁVANIEMESTO
- In der Stadt

PRIRODAPRIRODNE
PROSTREDIE – Welt
und Umwelt

8

6

Výhody a nevýhody
v meste
Gramatické cvičenia
Vzhľad mesta
Stupňovanie pr.mien
Opis okolia svojho mesta
Opakovanie
Projekt
Doplnkové čítanie (extra
materiál)

Dialóg

Počasie a klima
Dopravné prostriedky
Gramatické cvičenia
Projekt- Moja vlasť
Zhrnutie učiva
Vyhodnotenie

Dialóg

Argumentácia

-rozpráva o výhodách a nevýhodách mesta

OSR

-vie porovnať vzhľad mesta v minulosti a v
prítomnosti
-vie opísať svoje bydlisko
Zhrnutie poznatkov SZ

MVR
DOP

Vyjadrenie postoja
MKV
ENV

OSR
-rozprávať o počasiach,

Rozprávanie

- dopravné prostriedky

MVR
DOP
MKV
ENV

LEGENDA:

DOV-dopravná výchova

OSR – osobný rast
a rozvoj

OŽZ- ochrana života
a zdravia

VMR – výchova
k manželstvu
a rodičovstvu

TPPZ- tvorba a projektov
prezentačná zručnosť

MEV – mediálna
výchova
MRVmultikomunikačná
výchova

ENV- enviromentálna
výchova

Učebné zdroje: Učebnica: PROJEKT DEUTSCH
neu 4

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 2.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a spoločnosť
Občianska náuka – Állampolgári alapismeretek
piaty, šiesty, siedmy, ôsmy
variant:
týždenne 1 hodina
ročne:

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje
žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a
obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im
pochopiť ekonomický život spoločnosti.

Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:
- podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
- utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
- realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
- akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,

- aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
- vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
- rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muţa a ženy,
- získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
- uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,
- k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
- vytváraniu schopnosti vyuţívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
- rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a
dôsledky konania.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Polgári nevelés 5. roč. – prvé vydanie 2009, Mgr. Alena Drozdíková, PhDr. Daniela Ďurajková
Polgári nevelés 6. roč. – prvé vydanie 2010, Mgr. Alena Drozdíková, PhDr. Daniela Ďurajková
Polgári nevelés 7. roč. – prvé vydanie 2012, Mgr. Alena Drozdíková
Polgári nevelés 8. roč. – prvé vydanie 2013, Dáša Vargová, PhDr. Daniela Ďurajková

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Občianska náuka
Tematický celok

Moja rodina
(14)

Časová
dotácia

Ročník: piaty
1 hodina týždenne
Obsahový štandard

Téma

1

Úvod do učiva

1

Moja rodina

1

Poslanie a funkcie
rodiny

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Funkcie rodiny

Chápe význam rodiny pre človeka a spoločnosť

1

Vzťahy v rodine, roly
členov rodiny

Princípy, na ktorých fungujú vzťahy v rodine

- Vie rozlíšiť pozitíva a negatíva v rodinných
vzťahoch
- Chápe zmysel pozícií jednotlivých členov pre
fungovanie rodiny

1

Normy a pravidlá,
práva a povinnosti
členov rodiny

- Pravidlá platné v rodine
Práva a povinnosti rodičov a detí

- Chápe význam pravidiel v rodine
- Chápe spätosť práva a povinností
- Vie ochraňovať svoje práva a plní si svoje
povinnosti

Osobnostný a sociálny
rozvoj

História mojej rodiny,
zvyky a tradície

- Rodinná genéza 2 generácií dozadu
- Rodostrom
- Zvyky a tradície rodiny (Vianoce, Veľká
noc...)

- Získa úctu a hrdosť na svoju rodinu, tradície
a zvyky
- Pochopí spätosť prítomnosti s minulosťou
- Vie rozlíšiť v čom sú si rodiny podobné
a v čom sú originálne

Slovenský jazyk, Hudobná
výchova

Komunikácia v rodine

-

- Chápe dôležitosť komunikácie medzi členmi Etická výchova
rodiny pre ich harmonický život
- Začne uplatňovať komunikačné techniky
- Vie obhajovať, zdôvodňovať svoj názor
a rešpektovať názor ostatných
- Prejavuje úctu k názorom rodičov

Krízy v rodine

- Dôvody, ktoré vedú ku krízam v rodine:
rozvod rodičov, choroba v rodine
- Neúplná rodina

1

1

1

Verbálna komunikácia
Neverbálne komunikácia
Jednosmerná komunikácia
Základné komunikačné techniky

- Identifikuje príčiny rodinných kríz
- Chápe potrebu preberať rolu neprítomného
člena rodiny
- Vie prejaviť cit spolupatričnosti

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia
1

1

Obsahový štandard

Téma
Problémy rodinného
života a ich riešenie

- Typológia záťaţových situácií
- Problémy rodinného života
- Spôsoby riešenia
- Životné štýly
- Stres
- Relaxačné techniky
- Zdravý životný štýl: zdravá
životospráva, pravidlá duševnej hygieny

Zdravý spôsob života

Výkonový štandard
- Vie pomenovať záťaţové situácie a vygenerovať
základné problémy rodinného života
- Vie: vyjednávať, zdôvodňovať svoje riešenia,
aktívne počúvať, robiť kompromisy, prijímať
rozhodnutie

1

Zdravý spôsob života

1

Voľný čas v mojej
rodine

- Voľný čas v rodine
- Spôsoby trávenia voľného času v rodinách

Naši príbuzní, priatelia,
susedia

-

Generačné problémy
v rodine

- Viacgeneračné rodiny
- Zdôvodni potrebu vzájomnej starostlivosti
- Problémy spolunaţívania vo viacgeneračných rodičov, detí, starých rodičov
- V každodennom živote chápe a pomáha starým
rodinách

1

Širšia rodina
Medziľudské vzťahy
Priateľstvo
Pomoc a podpora

- Vie vymenovať členov svojej širšej rodiny
- Na príkladoch uvedie ako fungujú vzťahy v širšej
rodine, susedské vzťahy
- Vie určiť čím sa vzájomne obohacujú a ako si
pomáhajú

rodičom

1

Dokumenty a Zákon o
rodine

- Dohovor o právach dieťaťa
- Zákon o rodine

Osobnostný a sociálny
rozvoj

- Naučí sa prispôsobovať ostatným členom rodiny
- Formuje si pocit spolupatričnosti

- Vie vysvetliť pojem viacgeneračnej rodiny

1

Etická výchova,
Náboženská výchova

- Porovnáva jednotlivé životné štýly
Multikultúrna výchova,
- Vie identifikovať stres a naučí sa techniky na jeho Telesná výchova
odbúranie
- Uplatní základy zdravej výživy
- Odolá módnym trendom v životospráve
- Uplatňuje pravidlá duševnej hygieny vo svojom
rodinnom živote

- Spôsoby trávenia voľného času
- Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby trávenia
- Spoločné voľnočasové aktivity
voľného času
- Individuálne voľnočasové aktivity (turistika, - Vysvetlí, prečo je pre rozvoj jeho osobnosti
šport, kultúra, starostlivosť o domáce
dôleţité spoločné trávenie voľného času
zvieratá...)

Moja rodina
(14)

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-

Vie pracovať s dokumentom a zákonom
Pozná svoje práva a povinnosti zo zákona
Osobne sa angažuje proti porušovaniu práv detí
Vie, že vzťahy v rodine upravuje Zákon o rodine

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

1

Moja škola
(18)

Obsahový štandard

Téma

Trieda ako sociálna
skupina

- Princípy fungovania triedneho kolektívu
- Postavenie jednotlivcov v skupine a ich
vzťahy
- Sociálne roly
- Socializácia

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

- Vysvetlí príčiny pozícií jednotlivých žiakov (aj
seba) v triednom kolektíve
- Vie vymenovať základné roly žiakov v triede
a zaradiť žiakov do nich
- Vie vysvetliť, čo je socializácia a prečo je pre
jednotlivca dôležitá
- Objasní podstatu problémov vo vzťahu
- Vie rozlíšiť negatívne a pozitívne osobnosti triedy Osobnostný a sociálny
- Objasní význam pozitívnych vzorov (pozitívnych rozvoj
vodcov osobnosti) pre život triedy
- Odhalí manipuláciu zo strany spolužiaka a odolá
jej
- Uvedie príklady súťaživosti v pozitívnom aj
v negatívnom zmysle

1

Individualizmus –
osobnosti v našej triede

Osobnosť: pozitívna, negatívna
Vodca, vodcovský typ (charakteristické
znaky)
Súperenie, súťaživosť

1

Kolektivizmus –
spolupráca v našej
triede

Pravidlá spolupráce
Kompromis
Riešenie konfliktov

- Pozná a riadi sa pravidlami spolupráce pri
činnostiach triedneho kolektívu
- Je ochotný robiť kompromisy
- Pozná základné spôsoby riešenia konfliktov
a uplatňuje ich v živote triedy

Rovnosť
Rovnakosť
Predsudok
Sebapoznanie, sebahodnotenie
Poznanie a hodnotenie iných

- Vie rozlíšiť pojmy rovnosť a rovnakosť
Etická výchova
- Chápe pojem predsudok, na príkladoch uvedie, čo
môţu predsudky spôsobiť
- Pozná svoje pozitíva a negatíva
- Vie určiť pozitíva aj negatíva spoluţiakov bez
urážania

Sebahodnotenie
a hodnotenie žiakov
triedy

-

1

Komunikácia v triede

- Vzájomné pôsobenie členov kolektívu
- Družní spolužiaci
- Ž iaci s problémami pri nadväzovaní
sociálnych vzťahov

1

- Dokument: práva a povinnosti žiakov
Práva a povinnosti
v konkrétnej triede
žiakov v triede – triedna
- Vytvorenie a činnosť triednej samosprávy
samospráva

1

Etická výchova

Osobnostný a sociálny
- Rozozná odlišnosti jednotlivcov v procese
rozvoj
vytvárania sociálnych vzťahov
- Je ochotný pomôcť spolužiakom s problémami pri
nadväzovaní kontaktov, pri socializácii
- Zúčastní sa na tvorbe práv a povinností žiakov
triedy (aktívna spolupráca)
- Využije možnosť ovplyvniť život vo svojej triede
- Rozvíja zodpovednosť za seba a iných

Práva dieťaťa

Tematický celok

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

Výkonový štandard
- Zúčastní sa na tvorbe práv a povinností
žiakov triedy (aktívna spolupráca)
- Využije možnosť ovplyvniť život vo svojej
triede
- Rozvíja zodpovednosť za seba a iných

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Ţiacky parlament

1

- Dokument: práva a povinnosti žiakov
Práva a povinnosti
v konkrétnej triede
žiakov v triede – triedna
- Vytvorenie a činnosť triednej samosprávy
samospráva

1

Práva a povinnosti
žiakov v škole – školská
samospráva

- Dokument: práva a povinnosti žiakov na ZŠ - Pozná svoje práva a povinnosti v škole
- Vytvorenie a činnosť žiackeho parlamentu
Vie, kto ho zastupuje v školskom parlamente
(školskej žiackej samosprávy)
a ako obhajuje jeho práva

Mimovyučovacia
a mimoškolská činnosť

- Mimovyučovacie aktivity v škole
- Záujmové útvary v škole
- Aktívne využívanie voľného času
(mimoškolská činnosť)

Naša škola

-

Naša pani učiteľka

- Osobnosť učiteľa
- Pracovné štýly učiteľa

- Vie uviesť základné typy osobnosti učiteľa
- Pozná základné pracovné štýly učiteľa
- Rozvíja kritické myslenie, schopnosť
vyjadriť svoj názor bez uráţania

Čím by som chcel byť

- Povolanie
- Zamestnanie
- Rodinné tradície v povolaniach

- Vysvetlí na príkladoch pojmy povolanie,
zamestnanie
- Uvedomí si svoj záujem o isté povolanie
a vplyv rodiny na svoju budúcu pracovnú
orientáciu

1

Vzdelávanie ako
hodnota

- Systém hodnôt
- Hodnoty detí školského veku
- Vzdelanie v systéme hodnôt detí školského
veku

- Vie uviesť najdôleţitejšie hodnoty vo svojom Etická výchova,
živote
Náboženská výchova
- Vysvetlí, prečo má vzdelanie práve také
miesto v jeho hodnotovom systéme
- Toleruje hodnoty spolužiakov

1

Celoživotné vzdelávanie - Celoživotné vzdelávanie

1

1
Moja škola
(18)
1

1

História, úspechy ţiakov
Bývalí pedagógovia
Osobnosti školy
Symbolika školy (logo, hymna)

Školský parlament

- Zapája sa do mimoškolských aktivít
Osobnostný a sociálny
- Pozná, ktoré záujmové útvary pracujú v škole rozvoj
a začlení sa do niektorého z nich
- Uvedie možnosti mimoškolského využívania
voľného času
- Vie uviesť úspechy osobností pedagógov
a históriu svojej školy
- Pozná jej symboliku
- Rozvíja pocit hrdosti, spolupatričnosti,
posilňuje snahu reprezentovať školu

- Chápe pojem a prijíma myšlienku
celoživotného vzdelávania ako predpokladu
pre svoje budúce uplatnenie sa v práci

Dejepis

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Obsahový štandard
- Typy a stupne škôl
- Školské zariadenia

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

- Rozlišuje typy stredných škôl
- Vie vymenovať niektoré školské zariadenia
- Pozná možnosti ďalšieho vzdelávania u nás

1

Školský systém u nás

1

Školský systém
v Európe

- Porovná typy a stupne škôl u nás
Typy a stupne škôl vo vybraných štátoch EÚ
a v niektorých štátoch EÚ
(kritériá výberu: Projekt Comenius)
Rozlišuje
dĺţku trvania povinnej školskej
Povinná školská dochádzka
dochádzky u nás a v štátoch EÚ
Režim dňa
Výchova, vyučovanie
Voľnočasové aktivity

- Porovnáva ţivot žiaka SR – zahraničie,
mesto – dedina
- Hľadá podobnosti a odlišnosti
- Rozvíja kritické myslenie, vyjadruje svoj
názor a zdôvodňuje ho

Multikultúrna výchova

1

Život žiaka základnej
školy u nás –
v zahraničí, v meste – na
dedine

Škola budúcnosti

Spôsoby učenia a vyučovania v budúcnosti
Postavenie ţiaka a učiteľa v budúcnosti
Obsah vzdelávania v budúcnosti

- Rozvíja tvorivosť, fantáziu
- Prejaví aj zmysel pre realitu
- Vie vyjadriť a obhájiť svoju predstavu

Prezentačné zručnosti

1
1

Zhrnutie učiva

Moja škola
(18)

Opakovanie

Téma

Multikultúrna a mediálna
výchova

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Občianska náuka

Ročník: šiesty
1 hodina týždenne

Tematický celok

Časová
dotácia

Úvod do učiva (1)

1

Úvodná hodina

Význam a obsah ON

1

Moja obec

Moja obec

Vie vysvetliť pojmy obec – začlenenie do
regióny

Dejepis,
Geografia,

1

História a súčasnosť
mojej obce + okolitých
dedín

História a súčasnosť mojej obce

Pozná históriu a súčasnosť obce, v ktorej ţije

Dejepis,
Regionálna výchova,

1

Symboly

Kronika a erb mojej obce

Vie vysvetliť význam symbolov obce, vie
Mediálna výchova,
posúdiť význam obecnej kroniky pre poznanie
Dejepis
minulosti obce a pre prepojenie so súčasnosťou

1

Osobnosti našej obce

Významné osobnosti našej obce

Pozná osobnosti obce v minulosti a dnes.
Uvedomuje si význam pozitívnych vzorov

Dejepis

Historické pamiatky, krásy prírody v obci

Buduje si pocit hrdosti na svoju obec. Vie
vymenovať a popísať pamiatky v obci.
Pozná historickú udalosť, ktorá sa viaže
na obec.

Dejepis,
Zemepis,
Ochrana ţivota a zdravie

Moja obec,
región, vlasť,
Európska
Únia (14)

Obsahový štandard

Téma

1
1

Historické pamiatky
obce,

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

1

Kultúrny, spoločenský a
Kultúrny, spoločenský a verejný život v našej
verejný
obci
život v našej obci

Dokáţe opísať verejný, kultúrny a
spoločenský život v obci.

Environmentálna
výchova

1

Obecná samospráva

Orgány obecnej správy

Pozná základné úlohy obecnej správy
Vie, kto je starostom (primátorom) obce.

Multikultúrna výchova

1

Budúcnosť obce, v
ktorej žijem

Budúcnosť obce, v ktorej žijem

1

Môj región

Môj región – história a súčasnosť

Opíše históriu a súčasnosť svojho regiónu,
rozozná históriu od súčasnosti.

Zemepis,
Regionálna výchova

1

Naša vlasť – Slovenská
republika

Naša vlasť – Slovenská republika

Vytvára si hrdosť na svoju vlasť poznaním jej
minulosti, prítomnosti, pamiatok a prírody.

Mediálna výchova

Geografia

Tematický celok

Časová
dotácia

1

Moja obec,
región, vlasť,
Európska
Únia

1

1

1

Téma

Štátne symboly

Európska únia

Národná a európska
identita.

Vnútorný život
jednotlivca

1

Vnútorný a
vonkajší život
jednotlivca (17)

1

Obsahový štandard

Pozná štátne symboly

Európska únia, prepojenie národnej identity
s európskou identitou

Uvedomuje si význam európskej integrácie pre
život občanov SR.
osobnostný a
Vie si vyhľadať a v praktickom živote
sociálny rozvoj,
používať základné informácie o EÚ.
mediálna výchova

Prepojenie národnej identity s európskou
identitou

Uvedomuje si nutnosť zachovania slovenskej
národnej identity s prepojením na európsku
identitu.
Podporuje šírenie znášanlivosti a tolerancie
medzi národmi EÚ.

Ľudská psychika

Uvedomuje si spätosť ľudskej psychiky
s biologickými faktormi (nervovou sústavou).
Uvedomuje si, že jeho psychika je vo vývine.
Pozná základné prvky psychiky – pocit, vnem,
predstava. Vie ich rozlíšiť.

pamäť, myslenie

Uvedomuje si neopakovateľnosť
charakteristických znakov osobnosti.
Pozná základné typy osobnosti podľa
temperamentu a vie zaradiť seba samého.

Ľudské emócie, city

emócie, city, afekt, nálada

Vie rozlišovať medzi základnými emóciami
a chápe dôležitosť primeraného prežívania
emócií.

1

Ľudská osobnosť

Schopnosti osobnosti - osobnosť, dedičnosť,
výchova, schopnosti, vlohy

Uvedomuje si neopakovateľnosť
charakteristických znakov osobností, pozná
základné typy osobnosti podľa temperamentu,
vie sa zaradiť do typu

1

Utváranie osobnosti

Nástroje utvárania osobnosti

Vie, ako môže svoju osobnosť rozvíjať, pozná
prostriedky utvárania osobnosti

1

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Oboznámi sa s históriou štátnych symbolov,
vysvetli ako a kedy sa pouţívajú a ako sa
k nim treba správať.
Popíše štátne symboly, uvedomí si svoj vzťah
k štátnym symbolom, nakreslí jednotlivé
symboly

pocit, vnem, predstava,
Psychické proces

Výkonový štandard

Výtvarný výchova

osobnostný a
sociálny rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

1

Psychológia v
každodennom
živote

psychológia, jej úlohy,
psychologické disciplíny

Vie rozlišovať medzi základnými emóciami
a chápe dôleţitosť primeraného prežívania
emócií

1

Učenie sa

Proces učenia sa

Vie rozlíšiť dva druhy pamäte / krátkodobú,
dlhodobú, uvedomuje si súvislosť medzi
pamäťou a myslením v procese učenia sa

1

Môj štýl učenia sa

Proces učenia

Posudzuje základné metódy učenia sa a hľadá
si najvhodnejšie pre svoju osobnosť

osobnostný a
sociálny rozvoj

Spoločenské skupiny

sociálne
skupiny, delenie sociálnych
skupín

Uvedomuje si vytváranie sociálnych vzťahov
v prostredí, v ktorom vystupuje ako člen
partie.
Uvedomuje si vytváranie sociálnych vzťahov
v prostredí, v ktorom vystupuje ako žiak.

osobnostný a
sociálny rozvoj

Socializácia jednotlivca

jednotlivec, socializácia, trest,
odmena, svedomie

Uplatňuje poznatky o socializácii pri svojom
včleňovaní sa do sociálnych skupín.
Podporuje včleňovanie sa jednotlivcov
do sociálnej skupiny.

osobnostný a
sociálny rozvoj

osobnostný a
sociálny rozvoj

1

1

Vnútorný
a vonkajší ţivot
jednotlivca
1

Sociálne vzťahy v
skupinách

sociálne vzťahy, sociálna
štruktúra, vodca

Rešpektuje kaţdého člena v skupine bez
ohľadu na jeho pozíciu v skupine.
Vie odolávať tlaku niektorých členov
skupiny.
Uvedomuje si súvislosť medzi vzťahmi
v skupine a konaním členov sociálnej
skupiny, ako aj celej skupiny.

1

Pozície, roly jednotlivca
v sociálnej skupine

pozícia,
status, rola

Pozná pozície a roly jednotlivcov
v spoločenských skupinách.

1

Metódy merania
sociálnych
vzťahov v skupine

pozorovanie,
rozhovor, dotazník, sociogram

Pozná základné metódy merania sociálnych
vzťahov v skupine.

1

Komunikácia v
sociálnych
skupinách

1

Práca v sociálnej
skupine - sociálna komunikácia,
verbálna, neverbálna, efektívna
Spolupráca v sociálnych komunikácia, spolupráca,
súťaženie
skupinách

Ovláda a v kaţdodennom ţivote pouţíva
základné komunikačné zručnosti komunikuje, spolupracuje a rieši konflikty.

osobnostný a
sociálny rozvoj

Tematický celok

Časová
dotácia

Vnútorný
a vonkajší život
jednotlivca

1

Konflikty a ich riešenia

Opakovanie (1)

1

Zhrnutie učiva

Téma

Obsahový štandard
Konflikty a ich riešenia

Výkonový štandard
Rieši konflikty, komunikuje a spolupracuje,
ovláda a pouţíva v každodennom živote
základné komunikačné zručnosti

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Občianska náuka
Tematický celok
Úvod
Sociálne vzťahy v
spoločnosti

Ročník: siedmy
1 hodina týždenne

Časová
Téma
dotácia
1
Úvod do učiva
9

Spoločnosť, jej vznik,
vývoj a charakteristika

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Úvod do učiva 7. ročníka
- spoločnosť, človek
- vývoj človeka
- vývoj spoločnosti
- charakteristika spoločnosti
- komunita

Vie pouţiť informácie z dejepisu o
Osobnostný a sociálny
rozvoj
vzniku a vývoji ľudskej spoločnosti a
Dejepis
človeka. Pozná základné znaky ľudskej
spoločnosti. Rozlišuje medzi vidieckou a
mestskou komunitou

Štruktúra spoločnosti a Štruktúra spoločnosti a sociálne vzťahy v
sociálne vzťahy v nej
nej (typy štruktúr v spoločnosti)

Vie rozčleniť ľudskú spoločnosť na
Multikultúrna výchova
jednotlivé typy štruktúr. Vníma seba ako
súčasť jednotlivých štruktúr spoločnosti.

Veľké spoločenské
skupiny

Veľké spoločenské skupiny
(spoločenské vrstvy, triedy, kasty, stavy)

Pozná základné rozvrstvenie ľudskej
Osobnostný a sociálny
rozvoj
spoločnosti. Vie rozlíšiť veľké
spoločenské skupiny od malých. Vie
vysvetliť význam príslušnosti k sociálnej
skupine pre život jednotlivca.

Sociálne zmeny v
spoločnosti a ich
príčiny

Sociálne zmeny v spoločnosti a ich príčiny

Vie vysvetliť nutnosť sociálnych zmien.
Pozná hlavné príčiny sociálnych zmien.

Prirodzený pohyb
obyvateľstva

Prirodzený pohyb (migrácia) obyvateľstva
(príčiny, dôsledky migrácie, pohyb v rámci
spoločenského rozvrstvenia)

Pozná súvislosti medzi sociálnymi zmenami
a migráciou obyvateľstva. Vie vysvetliť
príčiny a dôsledky migrácie pozná možnosti
zmeny postavenia jednotlivca v spoločnosti.

Štruktúra obyvateľstva
- rasy, národy

Štruktúra obyvateľstva – rasy, národy,
národnosti, etnické skupiny

Vie sa orientovať v národnom a etnickom Multikultúrna výchova
zložení obyvateľstva. Vie vymenovať
Dejepis
rasy a ich znaky. Je tolerantný voči
rasám, národom a národnostiam.
Posilňuje svoju národnú identitu.

Multikultúrna výchova

Tematický celok

OBČIANSKY ŢIVOT

Časová
dotácia

21

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Štruktúra obyvateľstva
– náboženstvá

Štruktúra obyvateľstva – náboženstvá
(náboženstvá na Zemi, funkcia
náboženstiev v spoločnosti, náboženské
organizácie)

Pozná hlavné náboženstvá. Chápe úlohy Dejepis
náboženstva v modernej spoločnosti. Vie Zemepis
odlíšiť sekty od cirkevných organizácií. Multikultúrna výchova
Je tolerantný voči náboţenstvám iných
ľudí.

Kultúra,
multikultúrnosť

Kultúra, multikultúrnosť

Chápe kultúru ako výsledok činnosti
Multikultúrna výchova
ľudskej spoločnosti. Chápe hodnoty
jednotlivých kultúr a toleruje kultúrnu
rozmanitosť. Vie prejaviť hrdosť na svoje
kultúrne hodnoty.

Sociálne a politické
Sociálne a politické napätie v spoločnosti –
napätie v spoločnosti – vojny, terorizmus...
(napätia, konflikty medzi spoločenskými
vojny, terorizmus
skupinami, sociálne hnutia, miestne vojny,
terorizmus)

Pozná príčiny konfliktov medzi
spoločenskými skupinami. Vie vysvetliť
význam sociálnych hnutí pre jednotlivca
a spoločnosť. Pozná príčiny a dôsledky
vojen a terorizmu.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Občan, občianstvo

Občan, občianstvo, štát

Vie vysvetliť vzťah medzi občanom a
štátom. Pozná vznik a vývoj občianstva.
Vie vymenovať znaky štátu prospešného
pre občana.

Dejepis

Proces formovania
občianskej spoločnosti

Proces formovania občianskej spoločnosti
(občania v starovekom Grécku, občianska
spoločnosť v rímskej republike, vývoj
občianskej spoločnosti)

Pozná korene občianskej spoločnosti. Vie Dejepis
porovnať postavenie občanov v Aténskej
demokracii a Rímskej republike.

Vznik štátu

Vznik štátu
(prvé štáty na svete, Aténska demokracia,
Rímska republika, štát, znaky štátu)

Vie použiť informácie z dejepisu o
vzniku štátov. Vie vysvetliť pojem štát.
Vie vymenovať znaky štátu.

Právny štát

Právny štát
(znaky, občan a právny štát)

Pozná korene právneho štátu v antickej
Dejepis
spoločnosti. Vie vymenovať znaky
právneho štátu. Vie v konkrétnych
situáciách rozlišovať či ide o právny štát.

AKO PROCES
FORMOVANIA
DEMOKRACIE

Dejepis

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma
Ústava Slovenskej
republiky

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Ústava Slovenskej republiky
Chápe význam ústavy pre riadenie štátu. Výchova k ľudským
(Ústava SR – základný zákon štátu, členenie Pozná obsah Ústavy SR. Vie vymenovať právam
ústavy, preambula, 2. Hlava Ústavy SR)
orgány štátnej moci. Vie zdôvodniť,
prečo je II. Hlava Ústavy SR pre občanov
najdôležitejšia.

Kto nám vládne (Štátna Kto nám vládne (Štátna moc)
moc)
(štátna moc, zloţky štátnej moci,
zákonodarná moc)

Vie vysvetliť, ako a prečo vzniká štátna
moc. Vie vymenovať orgány štátnej
moci. Vie vymenovať úlohy parlamentu.

Výchova k ľudským
právam

Kto nám vládne (Štátna Kto nám vládne (Štátna moc)
(výkonná moc, prezident, súdna moc)
moc)

Vie vymenovať, kto a ako vykonáva moc Výchova k ľudským
v štáte. Pozná základné právomoci
právam
prezidenta. Pozná význam súdov.

Demokracia, jej vznik a Demokracia, jej vznik a vývoj
vývoj
(dejiny demokracie, priama a nepriama
demokracia)

Vie vysvetliť význam slova demokracia. Dejepis
Pozná korene demokracie. Vie vysvetliť
priamu a nepriamu demokraciu a uviesť
príklady.

Princípy demokracie

Princípy demokracie

Vie vymenovať princípy demokracie. Vie Dejepis
posúdiť podľa konkrétnych situácií stav
demokracie v krajine.

Čo je a nie je
demokracia

Čo je a nie je demokracia
Vie, ako môžu občania ovplyvňovať
(občianska spoločnosť a demokratický štát) riadenie štátu. Rozumie pojmu politická
pluralita.

Voľby, volebné právo

Voľby, volebné právo
(volebné právo, slobodné a čestné voľby,
voľby v demokracii)

Vie vysvetliť čo znamená všeobecné a
rovné volebné právo. Vie vysvetliť
význam slobodných volieb v
demokratickej spoločnosti.

Parlamentné,
komunálne voľby

Parlamentné, komunálne voľby

Pozná rozdiel medzi parlamentnými a
komunálnymi voľbami. Zaujíma sa o
komunálne voľby v obci.

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Štátna správa,
samospráva

Štátna správa, samospráva

Vie rozlíšiť orgány štátnej moci od
Výchova k ľudským
samosprávnych orgánov. Pozná starostu právam
svojej obce. Zaujíma sa o činnosť obecnej
samosprávy.

Čo sú ľudské práva a
slobody a prečo sa o
nich učíme

Čo sú ľudské práva a slobody a prečo sa o
nich učíme
(základné ľudské práva a slobody)

Vie vymenovať základné ľudské práva a Osobnostný a sociálny
slobody. Vie vyhľadávať v Ústave SR -II. rozvoj
Hlava jednotlivé skupiny práv. Vie
zdôvodniť, prečo sa učíme o právach.

Základné dokumenty
ľudských práv

Základné dokumenty ľudských práv
(Všeobecná deklarácia ľudských práv,
Dohovor o ľudských právach)

Pozná základné dokumenty ľudských
Výchova k ľudským
práv. Pozná inštitúcie ochraňujúce ľudské právam
práva.

Patria aj deťom ľudské
práva?

Patria aj deťom ľudské práva?
(práva detí, Deklarácia práv dieťaťa,
Dohovor o právach dieťaťa)

Pozná svoje práva. Vie posúdiť situácie
kedy sú práva detí porušované. Vie, na
ktoré inštitúcie sa môže obrátiť pri
porušovaní svojich práv.

Výchova k ľudským
právam

Niet práv bez
povinností a
zodpovednosti

Niet práv bez povinností a zodpovednosti
(práva, zodpovednosť, povinnosť)

Chápe spätosť práv a povinností.
Uplatňuje zodpovednosť voči právam
ostatných v beţnom živote.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Záujmové a občianske
aktivity, činnosť
mimovládnych
organizácií

Záujmové a občianske aktivity, činnosť
mimovládnych organizácií
(záujmové aktivity občanov, občianske
zdruţenia, mimovládne organizácie)

Pozná najdôleţitejšie mimovládne
organizácie v SR. Vie rozlišovať medzi
občianskymi aktivitami.

Dobrovoľnícka a
charitatívna činnosť

Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť

Chápe podstatu dobrovoľníckej a
Osobnostný a sociálny
rozvoj
charitatívnej činnosti. Zaujíma sa o
ENV
možnosti pomáhať ako dobrovoľník.
Angaţuje sa vo svojom uţšom prostredí
(škola, krúţky..). Organizuje pomoc tým,
čo ju potrebujú.

Tematický celok

Projekty

Časová
dotácia

2

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Výchova k ľudským
právam

Triedny žiacky a
školský parlament

Triedny žiacky a školský žiacky parlament

Pozná funkcie a právomoci obidvoch
parlamentov. Zaujíma sa o ich činnosť,
aktívne sa zapája do spolupráce. Pozná
meno predsedu školského parlamentu.

Obvodný žiacky
parlament

Obvodný žiacky parlament

Pozná fungovanie obvodného žiackeho
Výchova k ľudským
parlamentu. Vie, kto zastupuje ich školský právam
žiacky parlament v obvodnom parlamente.
Zaujíma sa o aktivity obvodného žiackeho
parlamentu (vie, že sa pripravuje na aktívny
občiansky život v dospelosti).

Občianska participácia
v širšom prostredí – v
obci

Projekty Občianska participácia v širšom
prostredí – v obci (účasť na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva)

Získava zručnosti občianskeho života.

Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Občianska náuka
Tematický celok
Štát a právo

Časová
dotácia

Ročník: ôsmy
1 hodina týždenne
Obsahový štandard

Téma

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

3

Štát a jeho podstata

Štát
Znaky štátu

Ţiak vie vysvetliť príčiny vzniku štátu.
Vie charakterizovať všetky znaky štátu.
Vie nakresliť vlajku SR.
Ovláda text štátnej hymny.
Vie vzdať úctu štátnym symbolom.

VLV

2

Funkcie štátu

- funkcie štátu
vnútorné funkcie
vonkajšie funkcie

Vie uviesť príklady na jednotlivé vnútorné
funkcie štátu.
Vie vysvetliť úlohu štátu z hľadiska jeho
vonkajších funkcií.
Vie charakterizovať vzťahy SR so susednými
štátmi.

VLV

3

Formy vlády

- monarchia
- republika
- diktatúra

Vie rozlíšiť medzi absolutistickou a
VLV
parlamentnou formou monarchie.
Vie uviesť konkrétne typy príkladov na
demokratickú a nedemokratickú formu
republiky.
Vie uviesť príklady na typy diktatúr z minulosti
i súčasnosti.

1

Zložky štátnej moci

- zákonodarná
- výkonná
- súdna

Vie vysvetliť príčiny rozdelenia štátnej moci na VLV
jednotlivé zložky.
Vie porovnať jednotlivé zložky štátnej moci.

3

Zákonodarná moc

- parlament – NR SR
- zákon
- zákonodarný proces
- Zbierka zákonov
- platnosť zákona
- účinnosť zákona

Vie popísať priebeh plenárneho zasadnutia
parlamentu – NR SR.
Vie charakterizovať úlohu prezidenta v
zákonodarnom procese.
Vie rozlišovať medzi platnosťou zákona a
účinnosťou zákona.

VLV

2

Tematický celok
Štát a právo

Časová
dotácia

Vzťah štátu a práva

Téma

- právo
- právny štát
- právna istota

Obsahový štandard

Vie definovať pojem právo.
Vie zdôvodniť spätosť štátu a práva.
Vie uviesť príklady z bežného ž ivota na
platnosť nadosobnej moci zákona.

Výkonový štandard

VLV

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
VLV

4

Právne normy

- norma
- právna norma
- morálna norma
- náboženská norma
- estetická norma

Vie charakterizovať jednotlivé druhy noriem.
Na konkrétnych príkladoch vie rozlišovať
medzi jednotlivými druhmi noriem.

3

Právne inštitúcie SR

- súdy
- prokuratúra
- advokácia
- polícia
- notárstvo

Vie popísať funkcie jednotlivých právnych
VLV
inštitúcií SR.
Vie aktívne participovať na príprave a priebehu
inscenácie súdneho pojednávania na
vyučovacej hodine.
Vie rozlíšiť služby advokáta a notára.

1

Právne vedomie

- právne vedomie
- vývoj právneho vedomia

Vie popísať prepojenosť právneho vedomia s
právnym poriadkom štátu.
Vie zdôvodniť praktický význam právnych
poznatkov pre budovanie svojho právneho
vedomia.

VLV

3

Právny poriadok SR

- právne predpisy
- odvetvia práva
- verejné právo
- súkromné právo

Vie definovať pojem právne predpisy.
Vie hierarchizovať pojmy právneho systému
SR.
Vie opísať dve vybrané odvetvia verejného
práva.
Vie opísať tri vybrané odvetvia súkromného
práva.

VLV

4

Rodinné právo

- Zákon o rodine
- manželstvo
- rodina
- rozvod

Vie vysvetliť poslanie Zákona o rodine a jeho
úlohy. Na základe príkladov z literatúry alebo
filmu vie vysvetliť dopad ukončenia
manželstva rozvodom na členov rodiny.

VLV

4

Trestné právo

- Trestný zákon
- trestný čin
- trestná zodpovednosť
- prezumpcia neviny
- predbežné zadrţanie
- zadržanie
- obvinený
- obžalovaný
- odsúdený
- trest

Vie vysvetliť všetky uvedené pojmy.
VLV
Vie aktívne participovať na príprave a priebehu
inscenácie, týkajúcej sa trestného činu, na
vyučovacej hodine.
Vie zdôvodniť potrebu dodržiavania zákonov
SR.

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

ZŠ s VJM Zlaté Klasy , ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy
Maďarský

Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a slovenská literatúra – Szlovák nyelv és szlovák irodalom
piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty
týždenne: 5.roč./4hod, 6. roč./ 5hod., 7. roč./5 hod., 8. roč./5 hod. 9. roč./5 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Učebný predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra sa zaraďuje medzi špecifické učebné predmety na 2. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským. Slovenský jazyk je štátnym jazykom Slovenskej republiky a súčasne dorozumievacím jazykom občanov maďarskej národnosti v styku s národmi
a národnosťami na území SR, preto spoločenskou požiadavkou je jeho aktívne zvládnutie, nie je však materinským jazykom žiakov ani vyučovacím jazykom
školy. Vzhľadom na to, že genealogicky a typologicky je zásadne odlišný od materinského jazyka žiakov a sociálne prostredie väčšiny žiakov druhého
stupňa ZŠ je prevažne maďarské, špecifikácia cieľov, výber a štrukturácia učebného obsahu a modelovanie procesu v učebných osnovách, učebniciach a
metodických príručkách pre učiteľov sa riadia princípmi vyučovania cudzích jazykov. V učebnom procese sa používajú metódy a učebné techniky
vyučovania - osvojovania cudzích jazykov. Poňatie učebného predmetu, učebný obsah a vyučovacie metódy sú založené na princípoch komunikatívnosti,
postupného rozvíjania vedomostí, zručností a návykov, veku primeranosti a postupne narastajúcej náročnosti v súčinnosti s princípmi humanity, vzájomnej
tolerancie a demokracie, plne rešpektujúc individuálne schopnosti, sociálne a jazykové prostredie žiakov. Proces osvojovania slovenského jazyka na 2. stupni
základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským sa člení na dve etapy: na etapu s mierne pokročilou a pokročilou úrovňou ovládania slovenského jazyka
(5-6 ročník,
čiastočne 7-8 ročník) a na etapu s pokročilou a vyššou úrovňou ovládania slovenského jazyka (7.-9. ročník ZŠ). Toto členenie akceptuje rozdielne vývinové

charakteristiky žiakov 5.-9. ročníka ZŠ, ako aj skutočnosť, že úroveň ovládania slovenského jazyka žiakov po absolvovaní 4. ročníka ZŠ sa odlišuje podľa
jazykového prostredia žiakov a školy, podľa úrovne vyjadrovacích schopností žiakov vo svojom materinskom jazyku, ako aj podľa ich vrodených
jazykových schopností a psychických osobitostí.
Poňatie učebného predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra, jeho učebný obsah a vyučovacie metódy sú na našej škole zaloţené na princípoch:
- komunikatívnosti,
- postupného rozvíjania vedomostí, zručností a návykov,
- primeranosti veku,
- postupne narastajúcej náročnosti,
- humanity,
- vzájomnej tolerancie a demokracie,
- rešpektovania individuálnych schopností,
- rešpektovania sociálneho a jazykového prostredia žiakov.
Slovenský jazyk je štátnym jazykom Slovenskej republiky a súčasne dorozumievacím jazykom občanov maďarskej národnosti v styku s národmi a
národnosťami na území SR, ale nie je materinským jazykom žiakov ani vyučovacím jazykom školy. V hierarchii učebných predmetov je druhým jazykom.,
spoločenskou požiadavkou je jeho aktívne zvládnutie.

Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry na 2. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským je:
– v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov z maďarského jazyka a literatúry a na základné komunikačné zručnosti zo slovenského jazyka,
získané na 1. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským,
– získať komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne používanie slovenského jazyka v bežných sociálnych situáciách a kompetenciu aktívneho
čitateľa veku a jazykovým zručnostiam primeranej slovenskej literatúry. Základnou a kľúčovou cieľovou kompetenciou je komunikácia v slovenskom jazyku,
t.j. schopnosť vyjadriť a interpretovať svoje myšlienky, pocity a informácie v slovenskom jazyku ústne a písomne a zapájať sa do komunikácie v rozličných
sociálnych kontextoch.

Učebné zdroje

Slovenský jazyk:
A. Döményová, S. Pappová, V. Szetyinszká, Z. Vargová, M. Alabánová: Slovenský jazyk pre 6. roč. ZŠ a 1. roč. gymnázia s osemročným štúdiom
s VJM. SPN Bratislava 2010
A. Döményová, S. Pappová, V. Szetyinszká, Z. Vargová, M. Alabánová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ s VJM
Döményová, Pappová, Szetyinszká, Vargová: Slovenský jazyk pre 7. roč. ZŠ a 2. roč. gymnázia s osemročným štúdiom s VJM. SPN Bratislava 2011
Döményová, Pappová, Szetyinszká, Vargová: Pracovný zošit pre 7. roč. ZŠ s VJM. SPN Bratislava 2011
Doményová, Pappová, Szetyinszká, Vargová: Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ s VJM. SPN Bratislava 2012
H. Benická: Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ s VJM SPN Bratislava 1999
Slovenská literatúra:
M. Alabánová: Čítanka zo slovenskej literatúry pre 6. roč. ZŠ s VJM
M. Alabánová: Čítanka zo slovenskej literatúry pre 7. roč. ZŠ s vjm. SPN, 2011, 1. vydanie
A. Bernáthová a kol.: Čítanka zo slovenskej literatúry pre 8. ročník základných škôl s VJM
A. Bernáthová a kol. : Čítanka zo slovenskej literatúry pre 9. ročník základných škôl s VJM

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy
Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Tematický celok
Škola

Časová
dotácia
12

Téma
Škola
Gramatika
Literatúra

Rodina

16

Rodina
Gramatika
Literatúra

Byt

16

Gramatika
Denný režim

Ročník: 5. ročník
4 hodiny týždenne, 140 vyučovacích hodín ročne
Obsahový štandard

12

Dopravné prostriedky,
Vianoce
Gramatika

Literatúra

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Zoznámenie sa so žiakmi, básne, rozhovor
o prázdninách, Vyučovanie sa začína, Cez
prestávku, rozvrh hodín, Učebnice
Vety podľa obsahu, Kladné a záporné vety,
Jednoduché vety a súvetia
Ľudové rozprávky

Nadviazanie kontaktu: pozdravy, oslovenia,
Občianska výchova
zoznamovanie, predstavovanie, Cibriť techniku spoločenská etiketa,
čítania, plynulé hlasné čítanie,
zoznamovanie sa
Tvorenie jednoduchých viet podľa obsahu,
správna intonácia viet a pravopis
Hlasné čítanie literárnych ukážok

Po vyučovaní, raňajky, večera, Opakovanie,
Príprava na rodinnú oslavu, darčeky, Rodinná
fotografia, Slohová práca
Rozvíjanie viet
Ľudové rozprávky

Poskytnutie informácií o sebe, rozhovory
doma, v škole
Využívať aktívne svoje lexikálne prostriedky
Výrazné čítanie vyznačených častí lit. ukážok

Dejepis
staré rodinné fotografie

Opísať rodinný dom(byt), vymenovať
miestnosti v byte
Opísať svoj denný režim
Ľudové rozprávky

Opísať svoj denný režim, rodinu, život v
rodine, Ochrana životného prostredia
Poučenie o lexikálnom význame slov
Osvojiť si charakteristické prvky ľudových
rozprávok, kompozíciu ľudových rozprávok

Prírodopis
environmentálna výchova,
ochrana prírody, lesov,
vtáctva a zveri

Cestujeme do mesta, Vianočný vláčik, Mikuláš,
Lucia, predvianočná nálada, básne,
predvianočná besiedka
Spoločné pomenovania, Rozdeľovanie slov,
Písanie a, e, ä
Umelé rozprávky

Získavať informácie, informovať niekoho,
Vyjadriť, že sa niečo páči, nepáči, Vyjadrenie
priestorových vzťahov
Poučenie o používaní slovensko-maďarských
a maďarsko-slovenských slovníkov

Matematika
vyjadrenie priestorových
vzťahov

Literatúra
Vianoce

Výkonový štandard

Tematický celok
Zima

Časová
dotácia
12

Téma
Nový rok
Gramatika

Obsahový štandard

12

U lekára
Gramatika
Literatúra

Príroda a zvieratá

16

Vtáky
Ovocie, zelenina
Gramatika

Vyjadrenie časových vzťahov, časovej
postupnosti činností a dejov
Usporiadanie myšlienok podľa časovej
postupnosti, Kalendáre, Určovanie času,
opakovanie,
Pravidlo o rytmickom krátení, Opakovanie
Umelé rozprávky, Zhrnutie polročného učiva

Písanie slohovej práce, Rozšírenie slovnej
zásoby o zdraví a utvrdzovanie učiva, V starej
horárni
Vybrané slová po: b, p, m, v, r
Ľudová slovesnosť, Ľudové piesne, riekanky a
vyčítanky

Členenie prejavu na úvod, jadro, záver, osnova Hudobná výchova
prejavu
slovenské ľudové piesne,
Spoznať základné odlišnosti medzi
riekanky a vyčítanky
slovenským a maďarským jazykom
v pravopise
Vedieť rozlíšiť ľudovú slovesnosť a umelú
literatúru

Vtáčia porada, Jar v ZOO, Počasie, do prírody
na bicykloch, Jar v našej záhrade, opakovanie
Vybrané slová po: s, z
Príslovia, porekadlá, hádanky, pranostiky

Environmentálna výchova, ochrana lesov,
vtáctva a zveri ,
Reprodukovať vypočuté a prečítané texty,
Nájsť podobné a odlišné motívy v slovenskej
a maďarskej ľudovej slovesnosti: obraznosť,
rým, rytmus

Pri táboráku, Na mape, Prechádzka po
Bratislave, Veľkonočné zvyky
Podstatné mená, vlastné podstatné mená,
opakovanie Súčasní autori

Schopnosť vyjadriť jestvovanie: je, sú, vyjadriť Zemepis
stanovisko: páči/nepáči
používanie mapy, príprava
Vedieť poskytnúť informácie o prírodných,
mapy miestneho okolia
historických a kultúrnych zaujímavostiach
bydliska

Na pošte, telefonovanie, Po horách dolinách,
oddychujeme, športujeme, Môj koníček, Hráme
sa, V kúpeľni, v knižnici, Slohová práca
Rod podstatných mien, Jednotné a množné číslo
podst. mien, pomnožné podst. mená, Slovesá,
časovanie slovies, Minulý a budúci čas
Súčasní autori, Čitateľský denník

Vedieť riešiť veku primerané štandardné
sociálne situácie, Schopnosť čítať texty
v náležitom tempe, Schopnosť čítať
s porozumením,
Vnímať odlišnosti pri písaní vlastných mien
v slovenskom a maďarskom jazyku
Poznať vybrané rozprávky od súčasných
autorov – prozaickú a básnickú podobu
rozprávok

Literatúra
Osoby, zvieratá, veci

14

Cestovanie
Gramatika
Literatúra

Osoby a zvieratá, Kto 10
čo robí

Povolania
Gramatika
Literatúra

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Ako sme oslavovali, Kalendáre, Určovanie času,
opakovanie
Pravidlo o rytmickom krátení, Opakovanie
Umelé rozprávky, Zhrnutie polročného učiva

Literatúra

Zdravie, Zvieratá

Výkonový štandard

Matematika
vyjadrenie priestorových
vzťahov

Prírodopis
environmentálna výchova,
ochrana prírody, lesov,
vtáctva a zveri

Výtvarná výchova
tematické práce – môj
koníček, rodina

Tematický celok
Voľný čas, Domov,
príroda

Časová
dotácia
20

Téma
Školské potreby,
Chystáme sa na
prázdniny
Gramatika
Literatúra

Obsahový štandard
Vysypané zo školskej tašky, Let balónom,
Konečne
Opakovanie
Opakovanie, Literárne hry

Výkonový štandard
Schopnosť opísať udalosti a zážitky, ktoré
žiak zažil osobne, ktoré videl alebo čítal o
nich

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Zemepis
obce na okolí, používanie
mapy

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Tematický celok

Časová
dotácia

Škola

17

Téma
Škola:
- trieda
- školský život
Fonetika,fonológia
Morfológia

Rodina

17
–

Rodina:
rodinný príslušníci
– rodokmeň

Ročník: 6. ročník
5 hodín týždenne, 165 ročne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

- názov školy, život a práca v triede, telocvičňa, Žiak vymenuje miestnosti v škole, pozná názvy Osobnostný a sociálny
školská jedáleň, názvy predmetov, záujmových predmetov, záujmových krúžkov,
rozvoj,
krúžkov, učitelia školy,
Dopravná výchova
Žiak vie vymenovať znelé a neznelé
- spodobovanie spoluhlások
spoluhlásky, pozná pravidlá spodobovania,
- rozdelenie slovných druhov,
Žiak vie vymenovať jednotlivé slovné druhy a
pozná rozdiely medzi ohybnými
a neohybnými SD.

- rodinní príslušníci, predstavenie rodinných Žiak vie aktívne pracovať s lexikálnymi
Osobnostný a sociálny
príslušníkov ich pracovnej náplne, vzájomné jednotkami, ktoré sa týkajú tejto témy, Žiak vie rozvoj,
vzťahy v rodine a pomoc v rodine, rodokmeň,
zostaviť rodokmeň,
Občianska výchova,
Multikultúrna výchova

Gramatika
- predložkové pády, predložkové väzby,

Žiak vie vymenovať jednotlivé predložky,
Žiak pozná väzbu predložiek s jednotlivými
pádmi,

Tematický celok

Časová
dotácia

Bývanie

16

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Bývanie:
- domácnosť
- zariadenie
domácnosti

- zariadenie a výbava domácnosti, výbava
jednotlivých obytných miestností, skrášľovanie
bytu, domu a prostredia, pozvánka na
narodeninovú oslavu,

Žiak vie opísať svoj dom/byt, pozná názvy
zariadení, nábytku,
Žiak vie skoncipovať pozvánku na
narodeninovú oslavu,

Morfológia - Podstatné
mená, vzory
podstatných mien
mužského rodu

- podstatné mená, rozdelenie podstatných mien,
GK podstatných mien, rody a vzory mužského
rodu,
- skloňovanie podstatných mien mužského rodu
podľa jednotlivých vzorov,

Žiak pozná definíciu podstatných mien a vie
rozdeliť podstatné mená,
Žiak pozná pravidlá skloňovanie podstatných
mien mužského rodu podľa jednotlivých
vzorov a vie efektívne aplikovať osvojené
poznatky pr i riešení cvičení a úloh,

- opis zimnej prírody, vianočná atmosféra,
novoročný karneval,
- pohľadnica, oznámenie, správa, reklama,
plagát,

Žiak vie opísať zimnú prírodu s využitím
osvojených lexikálnych jednotiek,
Žiak vie skoncipovať vianočnú pohľadnicu,
oznámenie, správu, reklamu a plagát

- skloňovanie podstatných mien stredného rodu
podľa jednotlivých vzorov.

Žiak pozná pravidlá skloňovania podstatných
mien stredného rodu podľa jednotlivých vzorov
a vie efektívne aplikovať poznatky pri riešení
cvičení a úloh,

Téma

19
Opis zimnej prírody
Zima
Morfológia – vzory
podstatných mien
stredného rodu

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Environmentálna výchova,
Estetická výchova

Enviromentálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Zdravie

15
-

Téma
Zdravie:
správny životný štýl,
správna životospráva,

Morfológia - vzory
podstatných mien
ženského rodu,
pomnožné podstatné
mená

Príroda, zvieratá

12

Výkonový štandard

- správny životný štýl a správna životospráva,
stravovanie, obľúbené jedlá a nápoje,
nemocnica, ambulancia, ordinácia, záchranná
zdravotná služba, choroby a úrazy, nehody,
- riešenie situačných hier: U lekára, U zubára

Environmentálna výchova,
Žiak pozná zložky správnej životosprávy
Biológia
a životného štýlu,
Žiak vie súvisle porozprávať o službách, ktoré
ponúkajú, nemocnice, ordinácie a ambulancie,
záchranná zdravotná služba,
Žiak vie pohotovo riešiť situačné hry
s využitím osvojených lexikálnych jednotiek

- skloňovanie podstatných mien ženského rodu
podľa jednotlivých vzorov,
- číslo podstatných mien,

Žiak pozná pravidlá skloňovania podstatných
mien ženského rodu podľa jednotlivých vzorov
a vie efektívne aplikovať osvojené poznatky pri
riešení cvičení a úloh,

Prírodne deje a procesy, - kolobeh v prírode, prírodné deje a procesy,
Starostlivosť o zvieratá, opis zvieraťa, starostlivosť o zvieratá , slohová
práca na tému: Moje obľúbené zvieratko
- chránené oblasti a prírodné rezervácie
- ochrana vtákov a zveri
Morfológia – Slovesá

Prierezové témy

Obsahový štandard

Žiak vie s využitím lexikálnych jednotiek
súvisle rozprávať o prírode, prírodných dejoch
a procesoch,
Žiak vie opísať obľúbené alebo domáce
zvieratko,

Žiak pozná definíciu slovies, vie vyhľadávať
- slovesá, definícia slovies, vyhľadávanie slovies slovesá v texte, pozná ich rozdelenie, vie
časovať slovesá vo všetkých časoch,
v súvislom texte, osoba, číslo slovesný čas
slovies, neurčitok, rozdelenie slovies, pomocné v jednotlivých číslach a osobách, vie vytvoriť
neurčitok, pozná základné pomocné slovesá
slovesá,

Medzipredmetové vzťahy

Enviromentálna výchova,
Geografia,
Biológia

Tematický celok

Časová
dotácia

Obchody a služby

10

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Nakupovanie,
Veľká noc

- obchody v mieste bydliska, nákupy v
obchodnom dome, na trhu, nákupy
v rozdielnych predajniach obchodného domu,
- situačné hry zamerané na tému,

Žiak pozná obchody v mieste bydliska a v
najbližšom meste, pozná názvy tovarov, ktoré
obchodné domy a jednotlivé predajne
ponúkajú,

Rozkazovací,
podmieňovací spôsob
slovies

- tvorenie rozkazovacieho a podmieňovacieho
spôsobu slovies,
- príkazy a zákazy,

Žiak vie riešiť situačné hry viažuce sa k tejto
téme s využitím osvojených lexikálnych
jednotiek,

Téma

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Matematika
Finančná gramotnosť

Žiak pozná postupy tvorenia rozkazovacieho a
podmieňovacieho spôsobu vo všetkých
slovesných osobách a časoch
Voľný čas

Naša vlasť

15

13

Trávenie voľného času:
- športovanie,
- oddych a relax
v prírode,
- výlety

- efektívne trávenie voľného času rôznymi
formami: hrami, pohybom, cyklistikou,
dopravné predpisy pre chodcov a cyklistov, plán
a príprava výletu

Žiak vie súvisle porozprávať o možnostiach
trávenie voľného času, o rôznych
voľnočasových aktivitách s využitím
osvojenených lex. jednotiek,

Zvratné slovesá,
slovesný vid

- zvratné slovesá, predpony v slovesách,
tvorenie vidu slovies,

Žiak vie vymenovať zvratné slovesá a
používať správne tvary zvratných slovies,
Žiak pozná rozdiely medzi dokonavým a
nedokonavým vidom

Cestovanie po regiónoch - cestovanie po vlasti a regiónoch: kultúrne,
historické a etnické osobitosti vlastného
Slovenska, kultúrne
a navštíveného regiónu,
pamiatky,
Slová podľa významu,
Synonymá, homonymá,
antonymá,

Opakovanie

10

Opakovanie
celoročného učiva

- jednovýznamové a viacvýznamové slová,
- synonymá, homonymá, antonymá,

Enviromentálna výchova

Žiak pozná kultúrne, historické, prírodné krásy Dejepis, Geografia
a hodnoty svojho regiónu a vlasti,
Žiak vie vysvetliť význam medzi
jednovýznamovými a viacvýznamovými
slovami,
Žiak vie identifikovať synonymá, homonymá a
antonymá

Tematický celok
Literárna
komunikácia

Časová
dotácia

Prierezové témy

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Príslovia, porekadlá,
pranostiky

- príslovia, porekadlá, pranostiky

Žiak vie vysvetliť obsah prísloví, porekadiel a
pranostík a pozná základné rozdiely medzi
nimi

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Téma

4

Medzipredmetové vzťahy

Ľudová slovesnosť
Povesť

9

Povesti

- miestne, historické povesti, povesti so
zbojníckou tematikou

Žiak vie čo je to povesť a na základe znakov
jednotlivých druhov povestí vie zaradiť
ukážky k základným druhom povestí

Dejepis

Báje a mýty

9

Báje a mýty

- báje o pôvode neba a zeme, báje o pôvode
človeka, zvierat, rastlín, báje o objavoch vecí,
remesiel, vied a umení, báje o predkoch,
hrdinoch, obrancoch rodu.

Žiak vie čo je to báj a na základe znakov
jednotlivých druhov báji vie zaradiť ukážky k
základným druhom báji

Dejepis

Rozprávky

8

Ľudové a umelé
rozprávky

- ľudové a umelé rozprávky, rozdiely medzi
nimi

Žiak pozná rozdiely medzi ľudovými a
umelými rozprávkami

Literárnoteoretické
pojmy

3

Literárnoteoretické
pojmy

- spisovateľ, básnik, báseň, básnické
prostriedky, rozprávka, ľudová slovesnosť a iné
literárnoteoretické pojmy

žiak sa oboznámi so základnými
literárnoteoretickými pojmami a vie ich
identifikovať v textoch, básniach a ukážkach

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Tematický celok
Opakovanie
Komunikácia a
sloh Rodina a
ľudské vzťahy

Časová
dotácia
8
8

Škola

6

Zdravie

8

Obchody a služby 6

Cestovanie a
doprava

8

Téma

Ročník: siedmy
5 hodín týždenne, 165 ročne
Obsahový štandard

Opakovanie učiva 6. roč Opakovanie slovies, podstatných
mien,skloňovani
Rodina – príbuzenské

vzťahy - charakteristika Život v rodine. Domácnosť. Životné podmienky;
byt, vybavenie domácnosti. Širšie príbuzenské
členov rodiny
vzťahy. Rodinné udalosti: napr. narodenie
nového člena rodiny, sobáš, zásnuby, maturita.
Rodinný stav. Vonkajšia a vnútorná
charakteristika členov rodiny. Život v neúplných
rodinách,
životNové
v detských
domovoch.
Život v škole.
predmety
v 7. ročníku.
Škola – školský život,
Rozširujúce a voliteľné predmety.
nové predmety
Učíme sa cudzie jazyky.

Výkonový štandard
Vstupný diktát
Vstupná previerka
Ziak pozná rodinné vzťahy, pomenuje
jednotlivých členov rodiny; aktívne využíva
osvojené lexikálne prostriedky v danej téme

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

Žiak pozná názvy predmetov, rozvrh hodín,
záujmové krúžky

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Dopravná výchova

Naše telo, choroby,
správna životospráva

Naše telo – časti tela. Osobná hygiena.
Najčastejšie choroby a úrazy. Predchádzanie
úrazom a chorobám. Prvá pomoc. Domáca
lekárnička. Lekáreň, lieky. Racionálna výživa.
Liečivé byliny a čaje. Otravné látky, fajčenie,
drogy – ochrana a boj proti nim. Utváranie
zdravého životného prostredia.

Žiak opíše časti tela, vymenuje najčastejšie
choroby a ich príznaky, vie tvoriť dialógy
v téme: u lekára, v lekárni atď.
Pozná základy správnej životosprávy
a nebezpečenstvo drogy, fajčenia atď.

Environmentálna výchova
Biológia
Ochrana života a zdravia

Služby pre
obyvateľstvo, obchody,
nákupy

Služby pre obyvateľstvo, obchody, nákupy. V
reštaurácii, u obuvníka, sklenára, opravára hodín
a hodiniek, u holiča a kaderníčky, u krajčíra a
krajčírky, v kvetinárstve. Nákupy v textilnej
galantérii, v metrovom textile, v predajni
fotoaparátov, hodín a v klenotníctve.

Žiak pozná druhy obchodov, čo sa tam
predáva, tvorí dialógy v oblasti nákupov, s
pomocou osvojených lexikálnych prostriedkov
hovorí o téme, vyjadruje svoj názor
Slušne vyjadriť prosbu a želanie

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Finančná gramotnosť

Cestovanie, cestovný
poriadok

Príprava na cestovanie. Cestovanie po vlasti
vlakom a autobusom. Cestovný poriadok. V
informačnej kancelárii na železničnej a
autobusovej stanici. Bezpečnosť pri cestovaní
vlakom a autobusom. Dobrodružstvá a zážitky
pri cestovaní.

Žiak pozná spôsoby cestovania, dopravné
Dopravná výchova
prostriedky, tvorí dialógy v tejto situácii
Získavať a poskytovať informácie Orientácia v
jednoduchých informačných
textoch v slovenskom jazyku (napr. cestovný
poriadok)

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Sociálne kontakty
žiakov

6

Priateľstvo

Priateľstvo. Vzťah k priateľom, rovesníkom, Žiak pozná kladné a záporné vlastnosti, vie
dospelým a starým. Styky medzi maďarskou určiť podľa čoho si vyberá priateľov
mládežou a mládežou inej národnosti.
Nadviazanie kontaktu s osobami hovoriacimi
po slovensky
Vyjadriť sympatie, antipatie

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova

Voľný čas

6

Šport, krúžky, kluby

Šport, záľuby, diskotéka, záujmová činnosť v
škole, krúžky, umelecké činnosti, prázdniny,
zážitky, príhody, udalosti. Činnosti v rôznych
zväzoch, kluboch, v centrách voľného času.

Žiak vie hovoriť o rôznych záľubách, a
pestovaných športoch, o dôleţitosti kultúry v
živote jednotlivca

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova

Príroda

7

Príroda – ochrana
prírody

Kvety a rastliny okolo nás. Pestovanie izbových
kvetín a rastlín. Záhradkárstvo. Skleníky,
pareniská, fóliovníky – ich výhody a nevýhody.
Počasie – meteorológia. Dobývanie prírody,
skultúrňovanie životného prostredia a krajiny.
Ochrana prírody pred ničením a zdevastovaním.
Národné parky, chránené oblasti a prírodné
rezervácie v regióne žiaka.

Dôležitosť ochrany prírody v súčasnej dobe, čo Biológia
môže robiť človek kvôli zachovaniu rovnováhy Environmentálna výchova
Maďarský jazyk a literatúra
prírody
Opis prostredia, širšieho okolia a prírody

Svet kultúry a
umenia

8

Knihy, filmy, hudba

Knihy, časopisy, noviny, rozhlas, televízia, film, Žiak vie rozprávať o obľúbenom filme,
divadlo, hudba v našom živote. Obľúbená
hercovi, spevákovi, o čitateľskom zážitku atď.
kniha. Obľúbený filmový herec. Obľúbená
hudobná skupina, obľúbený spevák.

Naša vlasť

8

Vlastný región

Prírodné, historické a kultúrne zaujímavosti
vlastného regiónu. Kúpeľné mestá a známejšie
výletné a rekreačné strediská v našej vlasti.
Vybrané miesta viažuce sa k známym
osobnostiam.

Žiak pozná kultúrne, historické, literárne
pamiatky, zaujímavosti svojho regiónu.

Jazyková
komunikácia

Paralel- Slovná zásoba
ne so
zložkou
komuni
kácie a
slohu

Rozvoj komunikačných schopností Poučenie o
požívaní synonymického a frazeologického
slovníka.

Osvojovanie približ ne 400 lexikálnych
jednotiek aktívne a 200 receptívne
Praktická aplikácia osvojených lexikálnych
jednotiek
Žiak má vedieť pracovať s rôznymi druhmi
slovníkov

Lexikológia

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Literatúra
Zemepis
Multikultúrna výchova
Environmentálna výchova

Tematický celok

Morfológia

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

4

Poučenie o slovnej
zásobe

Pučenie o lexikálnom význame slov,
jednovýznamové a viacvýznamové slová,
rovnozvučné a rovnoznačné slová, súradné
slová, slová s opačným významom, citovo
zafarbené a zvukomalebné slová; štylistické
využívanie synonymických dvojíc a radov,
citovo zafarbených a zvukomalebných slov.
Ustálené prirovnania – porovnanie s maďarským
jazykom.

Práca so synonymickým a frazeologickým
slovníkom
Pozná štylistickú hodnotu synonymických
radov, ustálených slovných spojení

15

Prídavné mená

Lexikálny význam prídavných mien. Pojem
vlastnostných prídavných mien. Živočíšne
a privlastňovacie prídavné mená. Stupňovanie
akostných prídavných mien. Gramatická zhoda
prídavného mena s podstatným menom.
Tvorenie správnych tvarov prídavných mien
tvrdého a mäkkého zakončenia podľa modelov.
Vyjadrenie vlastníka privlastňovacími
prídavnými menami .Tvorenie a používanie
privlastňovacích prídavných mien. Písanie i, y a
rytmické krátenie v príponách prídavných mien.
Správna výslovnosť prípon prídavných mien.

Žiak pozná druhy prídavných mien, vie ich
tvoriť aj skloňovať, pozná odlišnosti vo
vyjadrovaní vlastníckych vzťahov
v maďarskom a slovenskom jazyku.

Pravopis
15

Žiak pozná ohýbacie prípony a vie ich správne
napísať aj vysloviť.

Číslovky

Druhy čísloviek. Tvorenie správnych tvarov
Žiak pozná druhy čísloviek, vie ich tvoriť aj
základných čísloviek a ich používanie v reči.
skloňovať.
Správny gramatický tvar počítanej veci. Správny
gramatický tvar slov vo vetnej štruktúre:
číslovka - počítaný predmet - sloveso. Zlomkové
číslovky, tvorenie, spájanie s počítaným
predmetom. Tvorenie správnych radových
čísloviek. Gramatická zhoda radových čísloviek
a podstatného mena.

Pravopis

Odlišné druhy čísloviek od maďarského jazyka: Žiak správne používa ohýbacie prípony
skupinové, druhové a násobné číslovky.
čísloviek
Lexikálny význam a funkcia skupinových
čísloviek, spájanie s pomnožnými podstatnými
menami. Druhové a násobné číslovky – tvorenie
a používanie. Neurčité číslovky – tvorenie,
používanie. Pravopis čísloviek

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard
Žiak pozná druhy prísloviek, odlišuje
predložkové väzby a príslovky, vie ich tvoriť:
príslovky spôsobu od prídavných mien aj
stupňovať

6

Príslovky

Príslovky miesta, času, spôsobu, príčiny a
miery. Odlišovanie prísloviek od prídavných
mien a predložkových väzieb podstatných mien.
Využívanie prísloviek v textovej nadväznosti.
Tvorenie prísloviek z prídavných mien.
Stupňovanie prísloviek.

Syntax

4

Jednoduchá veta

Opakovanie

10

Opakovanie
celoročného učiva

Tvorenie jednoduchých viet podľa modelov a na žiak vie utvoriť jednoduché vety podľa vetných
základe grafického znázornenia jednoduchých
štruktúr, správne intonuje vety
vetných štruktúr. Správna intonácia,
a používa vhodné interpunkčné znamienka
interpunkcia vnútri a na konci viet, správny
slovosled slov vo vetách.
Používať lexikálne jednotky a gramat. javy

Literárna
komunikácia

10

Súčasná literatúra pre
deti a mládež

Balady

10

Slovenské ľudové
a umelé balady

Bájky

8

Ukážky zo súčasnej literatúry pre deti a mládež
Príbehy a osudy detských hrdinov. Tematika a
žánre súčasnej literatúry pre deti a mládeţ.
Jazyk a štýl literárnych diel. Dejová osnova
poviedok. Televízna hra, filmová tvorba,
rozhlasová hra
pre deti a mládeţ. Populárne piesne.
Ukážky zo slovenských balád. Ľudová a umelá
balada. Ľudské vzťahy, osudy a charaktery v
baladách. Stavba balady, strofa, verš. Funkcia
rýmu a opakovania v balade. Obrazné
pomenovanie v baladách.

Voľná a stručná reprodukcia ukážok
Vyrozprávanie príhody

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Vyrozprávanie deja
Poznať základné črty balád a niektoré
Štylistické prostriedky

Environmentálna výchova

Bájky

Ukážky zo slovenských bájok. Ľudské vzťahy a
charaktery v bájkach. Zosmiešňovanie a kritika
ľudských nerestí v bájkach. Ponaučenia z bájok.
Stavba a jazyk bájok.

Charakteristika osoby a jej charakterových
vlastností.
Hodnotenie správania, postojov a činnosti
opisovanej osoby.

Environmentálna výchova

Knihy, knižnice, rodáci
nášho regiónu

Beseda o knihách. Návšteva knižnice,
divadelných a filmových predstavení. Vhodné
dopĺňanie učiva aktuálnymi témami a
udalosťami (napríklad spomienka na
spisovateľov v súvislostí s výročím narodenia,
úmrtia). Využívanie regionálnych literárnych
a kultúrnych pamiatok.

Hodnotenie prečítaných kníh
Príprava referátu o autoroch s výročím
narodenia

Maďarská literatúra
Zemepis
Dejepis
Výtvarná výchova

Príbehy zo života
mládeže
Opakovanie

5
Príležitostná
výchova literatúrou.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Tematický celok
Komunikácia a sloh Škola

Jazyková
komunikácia

Časov
Téma
á
dotáci
6
Škola – trieda, školský život
a
5

Morfológia -opakovanie
prísloviek, príd. mien,
čísloviek

Ročník: ôsmy
5 hodín týždenne, 165 hodín ročne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Učebné predmety, učebná činnosť.
Špeciálne učebne, laboratóriá. Vzťahy k
telesne postihnutým spolužiakom.
Záujmová činnosť v škole. Zaujímavosti zo
školského života. Lexikálny význam
zámen. Tvorenie a používanie správnych
tvarov osobných, privlastňovacích,
ukazovacích a opytovacích zámen podľa
modelov. Správne používanie zvratných
zámen sa, si a svoj – porovnanie s
maďarským jazykom. Tvorenie a
používanie neurčitých a vymedzovacích
zámen. Vyjadrenie vlastníka zámenami.
Detskí hrdinovia – ich záujmy, problémy v
súčasnej literatúre; básnické obrazy, žiacky
slang, súčasný hovorový jazyk detí a
mládeže a pod. Ukážky zo súčasnej
dramatickej tvorby pre deti a mládež.

Žiak vie hovoriť a svojej škole, školských
potrebách, predmetoch, záujmovej činnosti v
škole atď.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Občianska výchova

Používanie dlhších a kratších tvarov osobných
zámen v reči a v písme.
Využívanie zámen na spájanie viet a vetných
celkov.

12

Zámená

Literárna
komunikácia

8

Zo súčasnej slov. lit. pre deti
a mládež

Zdravie

10

Zdravie

Starostlivosť o zdravie, osobná hygiena,
telesná kultúra. Rodinné zvyky, kultúra
stravovania a stolovania pri rozličných
sviatkoch a oslavách. Domáca lekárnička.
Lekárska služba, služba prvej pomoci,
záchranná služba. V nemocnici, na
poliklinike. Lekáreň, lieky, liečivé byliny.
Význam správnej výživy, športu a pohybu
v prírode pre zdravie. Škodlivý vplyv
alkoholu, drog a fajčenia. Boj proti AIDS.

Žiak pozná zložky správnej životosprávy, s
pomocou osvojených lexikálnych prostriedkov
hovorí o téme, vyjadruje svoj názor

Biológia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Dopravná výchova

Obchody a služby

6

Obchody a služby

Jazyková
komunikácia

2

Morfológia – neohyné SD
spojky

Nákupy v obchode, v obchodnom dome, v
tržnici, na trhu, v butikoch. Sieť služieb v
mieste bydliska.
Priraďovacie a podraďovacie spojky.
Spájanie slov vo vetách a viet do súvetí
pomocou spojok. Intonácia a interpunkcia
viet so spojkami.

Žiak pozná obchody v bydlisku a v blízkom
meste, pozná názvy tovarov, ktoré sa tam
predávajú, tvorí dialógy v tejto situácii
Tvorenie vetných štruktúr s priraďovacími a
podraďovacími spojkami.

Environmentálna výchova
Maďarský jazyk a literatúra
Estetická výchova, finančná
gramotnosť

Reprodukcia textu, charakteristika hlavných
postáv
Hodnotenie literárneho hrdinu na základe jeho
vlastností a činov

Časov
Téma
á
8
Doprava a cestovanie dotáci
Doprava a cestovanie
a
Tematický celok

Dopravné prostriedky – ich výhody a nevýhody.
Doprava, cestovanie a životné prostredie.
Cestovanie po vlasti a do zahraničia. Obľúbené
výletné miesta doma a v zahraničí. Orientácia
podľa mapy a plánu mesta. Bezpečnosť pri
cestovaní.
Morfológia - citoslovcia Funkcia citosloviec v komunikácii. Intonácia a
interpunkcia viet s citoslovcami. Spoločenské a
kultúrne pomery na zač. 19. storočia v lit. Láska
Zo slovenskej literatúry k národu, k vlasti, k slovenskému jazyku.
v 1. polovici 19. storočia Štúrovská literatúra. Vzťah štúrovskej literatúry
k ľudovej slovesnosti. Uzákonenie spisovnej
slovenčiny.. Lyrika; lyrická, lyricko–epická a
epická báseň.
Výber slov v básňach na vyjadrenie revolučného
vlastenectva, revolučnej atmosféry, na
vyjadrenie lásky k vlasti, obdivu k jej krásam.

Jazyková
komunikácia

2

Literárna
komunikácia

13

Voľba povolania

2

Voľba povolania

Jazyková
komunikácia

2

Morfológia – častice,
predložky

Voľný čas, šport

8

Jazyková
komunikácia

2

Obsahový štandard

Voľný čas, šport

Syntax -jednoduchá
veta

Výkonový štandard
Rozhovor o možnostiach a spôsoboch
cestovania

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Environmentálna výchova
Biológia
Maďarská literature
Finančná gramotnosť

Vedieť charakterizovať slovný druh,
vymenovať, vyhľadať v texte a použiť,
ovládať pravopis
Spoločné črty v slovenskej a maďarskej
literatúre na začiatku 19. storočia.
Najvýznamnejší predstavitelia štúrovskej
generácie a ich literárna tvorba
Metafora, básnický prívlastok, opakovanie,
zdrobneniny. Stavba básne, dvanásťslabičný
verš, združený rým.

Bežné druhy zamestnaní. Možnosti ďalšieho
štúdia a zamestnania, príprava na budúce
povolanie.
Lexikálne osvojenie rozličných druhov častíc.
Funkcia častíc v komunikácii. Vetná modalita.
Intonácia viet s časticami. Interpunkcia vo vete a
na konci viet s časticami. Predložky s G,D, A,L,
I

Vyjadriť svoj názor na voľbu povolania,
hovoriť o možnostiach ďalšieho štúdia,
a školskom systéme SR

Účelné využívanie voľného času. Obľúbené
činnosti doma. Záujmová, klubová a umelecká
činnosť. Návšteva knižnice, kina, divadla,
koncertu, múzea. Príprava na rôzne súťaže a
olympiády žiakov. Rozličné odvetvia športu.
Obľúbený šport. Zimné a letné športy. Turistika,
výlety, táborenie. Príprava na turistiku a výlety.
Plavecký a lyžiarsky výcvik. Obľúbení
špičkoví športovci a olympionici.
Druhy viet podľa komunikačného zámeru
hovoriaceho. Vetná modalita. Jednoduchá veta
podľa zloženia.

Žiak vie hovoriť o rôznych záľubách, a
pestovaných športoch, o dôležitosti kultúry v
živote jednotlivca

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Maďarský jazyk a literatúra
Matematika

Vedieť charakterizovať a nájsť v texte častice
Žiak vie vymenovať aj používať predložky

Rozdiel medzi jednoduchou vetou a súvetím.

Telesná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok
Príroda

Jazyková
komunikácia

Literárna
komunikácia

Svet kultúry a
umenia

Časov
Téma
á
dotáci
8
Príroda– ochrana
a
prírody

2

9

7

5
Jazyková
komunikácia

Syntax - hlavné vetné
členy

Zo slovenskej literatúry
v 2. polovici 19. a na
začiatku 20. storočia

Svet kultúry a umenia

Prierezové témy

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Počasie, predpoveď počasia. Domáce,
poľné a lesné zvieratá. Zvieratá ďalekých
krajín. Naše lesy. Ochrana lesov, vtáctva a
zveri. Ochrana prírody a životného
prostredia.
Jadro vety: podmet a prísudok. Vyjadrený a
nevyjadrený podmet vo vete. Odlišné
vyjadrenie
menného prísudku v slovenskom jazyku.
Tvorenie viet s vyjadreným podmetom.
Zhoda prísudku s podmetom vety. Zhoda
slovesa v prísudku s viacnásobným
podmetom v závislosti od polohy
prísudku vo vete.

Dôležitosť ochrany prírody v súčasnej dobe, čo Maďarský jazyk a literatúra
môže robiť človek kvôli zachovaniu rovnováhy Biológia
Osobnostný a sociálny
prírody – konv. na tému
rozvoj
Environmentálna výchova
Žiak má vedieť charakterizovať základné vetné
členy, vymenovať, vyhľadať v texte a použiť.

Realistické zobrazovanie života v literatúre
na konci 19. storočia. Žánre: poviedka, črta,
novela. Humor v literatúre. Odlišné
umelecké prostriedky poézie a prózy.
Prehlbovanie poznatkov o lyricko–epickej
básni. Významní predstavitelia realizmu na
Slovensku. Autori sa venujú sociálnym
problémom ľudu – kritický prístup
Kultúrny život v mieste bydliska. Knihy,
časopisy, noviny, rozhlas, televízia, film,
divadlo, hudba v našom živote. Obľúbený
druh hudby, hudobné skupiny, speváci,
herci. Známe galérie, budovy, pamätníky a
sochy. Kultúra obliekania, vhodné
oblečenie na rôzne príležitosti, módne a
vkusné oblečenie. Móda mladých.

Predmet. Pojmy priamy a nepriamy
predmet. Príslovkové určenie miesta, času,
Syntax – vedľajšie vetné spôsobu, prostriedku, účelu, miery.
členy
Prívlastok. Pojmy zhodný a nezhodný
prívlastok. Miesto prívlastku vo vete.

Medzipredmetové vzťahy

Žiak má charakterizovať slov. realistickú
literatúru, poznať spisovateľov realizmu, ich
diela, žánre realizmu, obsahy diel podľa osnovy
Jazykové výrazové prostriedky: metafora,
básnické prívlastky, oslovenia, prirovnania
Najvýznamnejší tvorcovia slovenskej literatúry
v 2. polovici 19. a na začiatku 20. storočia.

Žiak má hovoriť o obľúbenom filme,
televíznom programe, knihe, umelcovi,
spevákovi atď. Opísať kusy oblečenia.

Rozvíjanie slovesa v prísudku priamym a
nepriamym predmetom podľa otázok a
modelov s dôrazom na odlišné väzby
slovesa v prísudku. Rozvíjanie slovesa v
prísudku rozličnými druhmi príslovkových
určení vyjadrených príslovkami a
predložkovými väzbami podstatných
mien. Rozvíjanie podstatného mena vo
vete zhodným a nezhodným prívlastkom.

Výtvarná výchova
Multimediálna výchova
Enviromentálna výchova
Maďarský jazyk a literatúra

Svet techniky a vedy

6

Svet techniky a vedy

Elektronika v našom živote.
Elektrospotrebiče v domácnosti.
Vymoženosti vedy a techniky v
každodennom živote. Chemické výrobky
okolo nás. Potravinársky priemysel.

Jazyková
komunikácia

10

Syntax – podraďovacie
súvetia

Pojmy jednoduchá veta a súvetie.
Žiak má vedieť rozlišovať a tvoriť druhy
Podraďovacie súvetie - vedľajšie vety
podraďovacích súvetí
predmetové, podmetové,prísudkové,
príslovkové a prívlastkové; tvorenie ďalších
druhovsúvetí podľa modelov. Odkazovacie
slová v hlavnej vete, spájacie výrazy vo
vedľajšej vete. Slovosled vo vedľajšej vete.
Interpunkcia v podraďovacom súvetí.

Zaujímavosti zo sveta vedy a techniky.

Priama reč- uvádzacia veta.
Interpunkcia v priamej reči. Pretváranie
priamej reči na nepriamu reč a nepriamej reči
na priamu reč.

Dejepis Fyzika Chémia
Maďarský jazyk a literatúra
Environmentálna výchova

Tematický celok
Naša vlasť

Časov
Téma
á
dotáci
8
Naša vlasť
a

Jazyková
komunikácia

8

Syntax – priraďovacie
súvetia

Literárna
komunikácia

6

Z literatúry medzi
dvoma svetovými
vojnami

Opakovanie

5

Opakovanie
celoročného učiva

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Základné údaje o SR: rozloha, obyvateľstvo,
podnebie, geografická charakteristika: rieky,
jazerá, hory, mestá. Významné priemyselné a
kultúrne centrá.

Poznať základné údaje o SR, vedieť
vymenovať a ukázať na mape významné
kultúrne a priemyselné centrá, rozprávať o
prírodných krásach našej vlasti

Priraďovacie súvetie- rôzne druhy
priraďovacích súvetí v slovenskom jazyku.
Tvorenie a praktické používanie zlučovacích,
stupňovacích, odporovacích a vylučovacích
súvetí; tvorenie dôvodových a dôsledkových
súvetí podľa modelov. Interpunkcia v
priraďovacom súvetí.
Obraz spoločenského života v literatúre medzi
dvoma svetovými vojnami.
Mnohotvárnosť tém a pohľadov na vzájomné
vzťahy medzi ľuďmi.
Téma a idea literárneho diela

Spájanie viet do priraďovacích súvetí so
spojkami a bez spojok - odlišnosti od
maďarského jazyka.

Najvýznamnejší tvorcovia slovenskej literatúry
medzi dvoma svetovými vojnami.
Reprodukcia textov, práca s úryvkami v
učebnici

Žiak má ovládať zámená, neohybné SD, vety
podľa obsahu, zloženia, členitosti; vetné členy,
súvetia: priraďovacie a podraďovacie súvetia

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Maďarský jazyk a literatúra
Geografia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Tematický celok

Časová
dotácia
6

Téma
Zážitky z prázdnin
Opakovanie

Človek v spoločnosti

14

Spoločnosť

Jazyková komunikácia

1

Morfológia

Ročník: deviaty
5 hodín týždenne, 165 ročne
Obsahový štandard
Úlohy z učebnice

Človek v spoločnosti, sociálne kontakty
žiakov. Priateľstvo, prvý flirt. Utváranie
voľného času. Priateľstvo, družba,
návštevy, styk s priateľmi. Zážitky,
príhody, udalosti. Činnosť v rôznych
zväzoch, kluboch a domoch pre deti a
mládež. Verejnoprospešná práca. Vzťah k
priateľom, dospelým a starým. Vzťah k
žiakom a ľuďom inej národnosti.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Vstupný diktát
Vstupná previerka

Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia Osobnostný a sociálny
rozvoj
(Rodina, škola)získavajú základné
vedomosti o svojom najbližšom
spoločenskom prostredí, o miestnej obci,
regióne. Oboznamujú sa s územím,
obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi,
pravidlami, normami správania doma, v
škole a na verejnosti. Vychovávať žiakov
k láske k vlasti, k slov. ľudu i reči.
Tvoriť a predniesť dialógy.
Neurčité slovesné tvary: porozumenie
Žiak má ovládať gramatické tvary slovies,
lexikálneho významu príčastí a prechodníka u určitých časovanie a GK, u neurčitých:
v textoch. Zložené slovesné tvary.
neurčitok, prechodník, činné príčastie
prítomné, činné príčastie minulé, trpné
príčastie, slovesné PM

Škola, zamestnania,
voľba povolania

6

Škola, zamestnania,
voľba povolania

Voliteľné a nepovinné vyučovacie
predmety, záujmová činnosť z hľadiska
voľby povolania. Možnosti získavania
základného,
stredoškolského
a
vysokoškolského vzdelania v našej
vlasti. Školy – triedy so zameraním na
špecifické predmety. Význam ovládania
slovenského jazyka z hľadiska ďalšieho
štúdia.
Nové a zaujímavé profesie.

Lexikológia

2

Význam a používanie
Slovníkov a príručiek

Práca
s
Krátkym
slovníkom Žiak má vedieť používať slovník,
slovenského
jazyka,so
slovensko- vyhľadať slová a rôzne výrazy
maďarským frazeologickým slovníkom,
s frazeologickým a synonymickým
slovníkom, so slovníkom cudzích slov.

Lexikológia

Paraleln Slovná zásoba
e
So
zložkou
komunik
ácie
5
Syntax

Jazyková
komunikácia

Rozvoj komunikačných schopností

Osobnostný a sociálny
Žiak vie aktívne pracovať s
rozvoj
lexikálnymi jednotkami, ktoré sa
týkajú tejto témy.
Žiak má vyjadriť názov na voľbu
povolania, pozná druhy stredných škôl
a má predstavu o tom, na ktorú SŠ sa
prihlási.

v súlade s tematickým zameraním
rozvoja komunikačných schopností
osvojovanie približne 450 lexikálnych
jednotiek aktívne a 250 receptívne.

Jednoduchá veta podľa obsahu, Žiak má vedieť rozlíšiť vety podľa
členitosti,
podľa
zloženia
– obsahu, členitosti, zloženia alebo
systematizácia poznatkov. Zápor v
slovenskom jazyku. Mimojazykové správne začleniť.
prostriedkyvyjadrenia záporu.
Slovosled v slovenských vetách. Miesto
zvratných zámen, častíc, častice by, častí
zloženého tvaru slovies vo vete. Zhodný
prívlastok v odborných názvoch.
Vety s neosobnými (pasívnymi) tvarmi
slovies. Pretváranie pasívnych viet na
aktívne a pasívnych viet na aktívne

Časov
Téma
Obsahový štandard
á
dotáci
Jazyková komunikácia 6
Syntax – podraďovacie Podraďovacie súvetia
a
súvetie
Tematický celok

Štylizácia
10

Administratívne a
reklamné prejavy

Prihláška, hlásenie, pozvánka,
objednávka, životopis, vypĺňanie
rozličných tlačív a dotazníkov, plagát,
reklama, úradný list, žiadosť,
reklamácia.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiak vie tvoriť a určiť vedľajšiu vetu
podmetovú, prísudkovú, prívlastkovú,
predmetovú, príslovkovú.

Žiak vie písať prihlášku, pozvánku,
životopis, žiadosť, objednávku…vie
vyplniť dotazník

lexikológia

5

Poučenie o slovnej
zásobe

Jednoslovné názvy a ustálené slovné Žiak vie pracovať s rôznymi slovníkmi
spojenia (združené pomenovania a
ustálené frazeologické jednotky) –
porovnanie s maďarským jazykom.
Funkcia frazeologických jednotiek v
komunikácii.
Tvorenie slov odvodzovaním; koreň,
základové slovo, slovotvorná predpona,
slovotvorná prípona. Tvorenie slov
skladaním, skracovaním, preberaním
cudzích
slov,
tvorením
nových
pomenovaní.
Výslovnosť a pravopis odvodených
slov.

Rodina

4

Rodina

Život v rodine; konflikty a ich riešenie; Diskusia o živote, problémoch v rodine Osobnostný a sociálny
príjemné, nepríjemné, veselé a smutné
rozvoj
udalosti v rodine; vyrovnávanie sa s
problémami.

Jazyková komunikácia

8

Jazyková komunikácia

4

2

Morfológia:.Slovné Systematizácia poznatkov o slovných
druhy:
podstatné druhoch. Lexikálny význam a
mená
gramatické charakteristiky slovných
druhov. Podstatné mená. Všeobecné a
vlastné mená, konkrétne a abstraktné
podstatné mená, pomnožné podstatné
mená. Tvorenie správnych tvarov
podstatných mien podľa vzorov a
pádov. Tvorenie správnych tvarov
frekventovaných cudzích slov
(priezvisk, rodných mien, zemepisných
názvov a iných slov, napr. gymnázium,
akvárium, múzeum). Pomnožné
podstatné mená.
Pravopis podstatných mien: písanie
vlastných podstatných mien – odlišnosti
od maďarského jazyka. Výslovnosť a
pravopis frekventovaných cudzích slov.
Pravopis podstatných mien pri ohýbaní.
Syntax
Priraďovacie súvetie. Interpunkcia
vnútri jednoduchých viet, v súvetí.

Náučné prejavy

Osnova k textom náučného charakteru v
učebnici. Reprodukcia opisov a
výkladov v učebnici a časopisoch.
Tvorba primeraných opisov a výkladov.
Opis
pracovného
postupu,
opis
pozorovania, opis na základe exkurzie,
jednoduchý odborný opis.

Správny tvar podstatných mien v
písomnej aj hovorovej reči

Žiak má vedieť tvoriť a určiť typy
priraďovacích súvetí: zlučovacie,
odporovacie, stupňovacie, vylučovacie

Voľný čas

5

Kultúra,
záľuby

Jazyková komunikácia

6

Morfológia

Voľný čas

5

Záľuby

šport, Návšteva divadelného a filmového
predstavenia, koncertu populárnej a
vážnej hudby. Známe maďarské a
slovenské divadelné a hudobné telesá na
Slovensku. Rozličné hudobné žánre,
klasická hudba, ľahká hudba, populárna
hudba, ľudová hudba. Obľúbená hudba
na
magnetofónových
nahrávkach,
kompaktných diskoch, videonahrávkach
a DVD. Zabezpečenie lístkov na filmové
a divadelné predstavenia v predpredaji
lístkov. Počítač – priateľ a nepriateľ
voľného času.
.

Prídavné mená, zámená a číslovky.
Systematizácia poznatkov o tvorení
správnych tvarov prídavných mien,
zámen a čísloviek. Systematizácia a
utvrdzovanie poznatkov o tvorení
správnych tvarovkom osobných zámen.
Tvorenie a používanie odlišných druhov
prídavných mien, zámen a čísloviek.
Tvorenie správnych tvarov slovenských
a cudzích priezvisk podľa tvarov
vlastnostných prídavných mien.Pravopis
PM, príd. mien, čísloviek. Stupňovanie
PM.
Záľuby: hra v šachy, modelovanie,
elektrotechnický, literárny, recitačný
krúžok, krúžok VT. Na večierku. Na
diskotéke.Významní
predstavitelia
filmového, divadelného, výtvarného, lit.,
hudobného umenia na Slovensku.
Bratislava- prehliadka mesta, významné
budovy a miesta z hľadiska architektúry.
Kniha, televízia, rozhlas, video, CD,
DVD.

Žiak sa učí rozlišovať hlavné umelecké Multikultúrna výchova
druhy, ich formy, opisovať svoje
estetické zážitky z vnímania
umeleckých diel.
Reprodukcia prečítaného textu

Žiak má správne používať tvary
Finančná gramotnosť
prídavných mien, zámen, čísloviek.
Prídavné mená vie skloňovať, určiť GK,
stupňovať. Pozná pojem akostných a
vzťahových prídavných mien. Vyjadrí
vlastníka privlastňovacími príd. Menami.
Písanie i/y a rytmické krátenie v príponách
prídavných mien.
Druhy zámen- porovnanie s maďarským
jazykom. Pravopis
Druhy čísloviek, správny gramatický tvar
počítanej veci. Správny gramatický tvar
slov vo vetnej štruktúre: číslovkaOsobnostný a sociálny
Správnepredmetvyužívanie
voľného
času.
počítaný
sloveso.
Pravopis.
rozvoj

Jazyková komunikácia

3

Morfológia

Šport

5

Šport

Tvorenie správnych tvarov slovies podľa
osoby, čísla, času a spôsobu. Správny
slovosled viet so zloženými tvarmi
slovies. Väzby slovies – odlišné slovesné
väzby v maďarskom a slovenskom
jazyku. Gramat. kategórie slovies.
Slovesný vid a zvratné slovesá –
praktický
výcvik
v
používaní
dokonavých, nedokonavých a zvratných
slovies.
Tvorenie nedokonavých slovies z
dokonavých slovies a naopak. Vidové
dvojice - porovnanie s maďarským
jazykom. Zvratný neosobný tvar slovies
– jeho funkcia v komunikácii.

Tvorenie správnych tvarov slovies
podľa osoby, čísla, času, spôsobu.
Správny slovosled viet so zloženými
tvarmi slovies. Väzby slovies- odlišné
slovesné väzby v maďarskom a
slovenskom jazyku. Slovesný vid a
zvratné slovesá- praktický výcvik v
používaní dokonavých, nedokonavých
a zvratných slovies. Tvorenie
dokonavých a nedokonavých slovies.

Na futbalovom zápase. Hádzaná,
basketbal. Nezvyčajné druhy športu:
napríklad jazda na koni, karate a pod.
Sledovanie významných svetových
šampionátov v televízii: olympijské hry,
majstrovstvá sveta a Európy v letných a
zimných športových hrách.

Žiak má poznať odvetvia športu, zimné Ochrana života a zdravia
a letné sporty, ale aj nezvyčajné druhy
športu.
Čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu.

Jazyková komunikácia

2

Zvuková stránka reči

Spodobovanie a splývanie spoluhlások. Žiak vie vymenovať znelé a neznelé
Znelé a neznelé spoluhlásky v spoluhlásky, pozná pravidlá
slovenskom jazyku. Odlišnosti v spodobovania
spodobovaní spoluhlások v slovenskom
a
maďarskom
jazyku.
Správna
výslovnosť a písanie spoluhlások na
konci slova, spodobovanie spoluhlások
vnútri slova, splývanie spoluhlások v
prúde reči. Systematizácia poznatkov o
hláskovej sústave slovenského jazyka.
Výslovnosť, prízvuk a intonácia.

Naša vlasť

15

Naša vlasť

Zaujímavosti zo života slovenského
národa, národných menšín a etnických
skupín. Zaujímavosti z histórie našej
vlasti a obyvateľstva. Sviatky a pamätné
dni v našom štáte.
Receptívne: Životná úroveň v našej
vlasti.
Plat
a
nezamestnanosť.
Hospodársky život v SR.

Opakovanie

Žiak pozná prírodné, historické a
kultúrne zaujímavosti SR: kúpeľné
mestá, jaskyne, rekreačné strediská,
národné kultúrne pamiatky SR,
TANAP, NAPANT,…
Vie vymenovať štátne sviatky,
pamätné dni

Geografia
Enviromentálna výchova

literárna komunikácia

2

Opakovanie
romantizmu
Opakovanie realizmu

9

Zo súčasnej
slovenskej literatúry
pre deti a mládež

Literatúra ako špecifický obraz života.
Charakter literatúry po roku 1945.

13

4

Slovenská literatúra v
Literatúra faktu – pojem, štylistické
2. polovici 20.
prostriedky literatúry faktu.
storočia

3

Literatúra faktu

Dramatické umenie

2

Tematika a žánre veku primeranej
súčasnej slovenskej literatúry pre deti a
mládež. Poézia. Romány a novely zo
života
mladých
ľudí.
Vedeckofantastický román. Dramatická tvorba
pre deti a mládež. Tvorcovia súčasnej
literatúry pre deti a mládež.

Príležitostná výchova

Súčasná
slovenská
dramatická
tvorba,tematické prostriedky drámy
(činohra,dejstvo,scéna...)
Jazykové
a
tematické
výrazové
prostriedky lyriky, epiky a drámy.
Zobrazenie súčasného života v literatúre,
v hudbe a vo výtvarnom umení.
Populárne literárne žánre.
Ukážky zo slovenskej poézie; populárne
piesne, ľúbostná lyrika.
Ukážky zo súčasnej dramatickej tvorby.
Ukážky z komickej dramatickej tvorby.
Besedy o knihách. Návšteva knižnice,
filmových a divadelných predstavení.
Aktuálne literárne témy a udalosti.

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 ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a svet práce
Svet práce – A munka világa
Siedmy
týždenne 1 hodina

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Maďarský

ročne: 33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním
a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam,
umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity.
Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných rastlín – interiérových a exteriérových, ich viazaní a
aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia.

Ciele vyučovacieho predmetu
V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu.
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:
- uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia
- rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/
- estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka
V rovine vedomostí predmet smeruje k:
- poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových
- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení
- osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov
- osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín
- osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v
skalkách, terasách, balkónoch/
- zakladaniu trávnika a jeho údržba
- výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:
- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších
okrasných rastlín
- získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní okrasných rastlín

Učebné zdroje
Učebnica: A munka világa-Az életkörnyezet alakítása 7. évfolyam - Mgr.Jana Levčíková, Mgr. Daniela Mlyneková
A munka világa-Az életkörnyezet alakítása 8. évfolyam - Mgr.Jana Levčíková, Mgr. Daniela Mlyneková

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Svet práce
Tematický celok
Náradie a pomôcky

Kvetinárstvo

Hydroponické
pestovanie rastlín

Ročník: siedmy
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Časová
dotácia
3

7

2

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Úvodná hodina
Základné ručné
náradie
Náradie na
spracovanie pôdy
Pomôcky pri
pestovaní rastlín
Praktická činnosť

Poznať a vedieť používať základné ručné
náradie: vysadzovacia lopatka, vysadzovací
kolík, prepichovací kolík, záhradnícke
nožnice, malé hrabličky, malá lopatka atď.
Poznať a vedieť používať náradie na
spracovanie pôdy, kyprenie pôdy: rýľ,
motyka, hrable, rycie vidly atď.
Poznať materiál a pomôcky pre
hydroponické pestovanie rastlín, kanvy na
zalievanie, rozprašovače atď.

Poznať funkciu a spôsob použitia
základných druhov náradia a pomôcok.
Vedieť používať základné ručné náradie
a iné pomôcky pri pestovaní
črepníkových rastlín, poznať náradie na
základné spracovanie a ošetrovanie
pôdy počas vegetácie pôdy.

Environmentálna
výchova

Význam a rozdelenie
okrasných rastlín
Charakteristika
črepníkových rastlín
Črepníkové rastliny
Pestovanie a
ošetrovanie
Rozmnožovanie
črepníkových rastlín
Praktická činnosť

Význam okrasných rastlín z hľadiska tvorby
a estetizácie životného prostredia,
rozdelenie okrasných rastlín.
Charakteristika črepníkových rastlín,
rozdelenie. Poznávanie jednotlivých druhov
črepníkových rastlín. Pestovanie
ošetrovanie a rozmnožovanie
črepníkových rastlín. Nároky črepníkových
rastlín na životné podmienky.
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
presádzaní a ošetrovaní črepníkových rastlín
a pri ich rozmnožovaní, pestovaní a
ošetrovaní.

Poznať význam okrasných rastlín, ich
vplyv na náš život a životné prostredie.
Poznať rozdelenie okrasných rastlín.
Poznať a odborne pomenovať črepníkové
rastliny.
Vedieť pestovať, ošetrovať a rozmnožovať
črepníkové rastliny, poznať ich nároky na
stanovište. Vedieť využívať pracovné
prostredie a udržiavať poriadok
počas práce, dodržiavať bezpečnosť
pri práci a hygienické zásady.

Environmentálna
výchova

Hydropónia
Hydroponické
pestovanie rastlín
Základný postup
pestovania.

Čo je hydropónia, potreby na hydropóniu:
nádoby, substrát, živný roztok, vhodné
črepníkové rastliny.
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
pestovaní rastlín a osvojiť si základný
postup pestovania.

Poznať pojem hydropónia, potreby na
hydropóniu, poznať výhody
hydroponického pestovania rastlín,
vedieť zvoliť rastlinu na hydroponické
pestovanie, vedieť ju pestovať v živnom
roztoku.

Environmentálna
výchova

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Prírodopis

Prírodopis

Tematický celok
Viazačstvo a
aranžovanie kvetov

Okrasné
záhradníctvo

Časová
dotácia
3

10

Téma

Obsahový štandard

Základy aranžovania
a väzby kvetov
Výber a úprava
materiálu
Praktická činnosť

Význam aranžovania a väzby kvetov,
pomôcky na aranžovanie
Výber a úprava rastlinného materiálu, voľba
nádoby, zber a sušenie rastlín na
aranžovanie, ošetrovanie rezaných kvetov,
príprava rastlinného materiálu na
aranžovanie.
Praktickou činnosťou získať zručnosť pri
viazaní a aranžovaní rastlín.
Okrasné rastliny-význam a rozdelenie
Okrasné kvetiny-rozdelenie, pestovanie, ich
rozmnožovanie a rýchlenie
Okrasné dreviny-ich rozdelenie,pestovanie,
ošetrovanie a ich rozmnožovanie
Praktická činnosť-príprava
pôdy,výsadba,získanie zručnosti pri
pestovaní, ošetrovaní a
rozmnožovaní okrasných rastlín

Úvodná hodina
Význam a rozdelenie
okrasných rastlín.
Okrasné kvetinyrozdelenie.
Požiadavky
jednotlivých druhov
rastlín na prostredie.
Praktická činnosť.

Príprava pôdy a
výsadba.
Príprava pôdy a
výsadba.
Ošetrovanie
okrasných rastlín.
Ošetrovanie a
rozmnožovanie
okrasných rastlín.
Pestovanie,
generatívne a
vegetatívne
rozmnožovanie
okrasných
kvetín.
Rýchlenie okrasných
kvetín.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Environmentálna
výchova

Poznať základné pravidlá aranžovania a
väzby kvetov, poznať vhodný materiál,
úpravu rastlín a ostatného materiálu.
Výtvarná výchova
Získané vedomosti vedieť uplatniť pri
vytváraní jesenného, vianočného a jarného Osobnostný a sociálny
rozvoj
aranžovania. Vedieť hodnotiť výber
materiálu a výsledok vlastnej práce.

Poznať jednotlivé skupiny okrasných
Environmentálna
rastlín a ich typických zástupcov. Vedieť
výchov
rozmnožovať okrasné rastliny-vegetatívne
aj generatívne, poznať požiadavky
jednotlivých rastlín na prostredie a vedieť
ich dopestovať a ošetrovať. Pestovaním
rastlín prispieť k osvojeniu si jednotlivých
pestovateľských postupov. Vedieť vybrať
vhodné okrasné rastliny na určené miesto.
Motivácia k tvorbe spoločensky
prospešným projektom, produktívna práca,
orientácia pre ďalšie profesijné zameranie.
Rozvíjanie vytrvalosti pri práci.
Význam okrasných rastlín z hľadiska tvorby Poznať význam okrasných rastlín, ich
Environmentálna
a estetizácie životného prostredia,
výchova
vplyv na náš život a životné
rozdelenie okrasných rastlín.
prostredie. Poznať rozdelenie
Charakteristika okrasných rastlín,
Osobnostný a sociálny
okrasných rastlín. Poznať a odborne
rozdelenie. Poznávanie jednotlivých druhov pomenovať okrasné rastliny.
rozvoj
okrasných rastlín. Pestovanie ošetrovanie a Vedieť pestovať, ošetrovať a rozmnožovať
rozmnožovanie okrasných rastlín. Nároky okrasné rastliny, poznať ich nároky na
Prírodopis
okrasných rastlín na životné podmienky.
stanovište. Vedieť vyuţívať pracovné
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
prostredie a udržiavať poriadok
presádzaní a ošetrovaní okrasných rastlín a počas práce, dodržiavať bezpečnosť
pri ich rozmnožovaní, pestovaní a
pri práci a hygienické zásady
ošetrovaní.

Tematický celok
Skalka

Časová
Téma
dotácia
3
Základné pravidlá
pri vytváraní skalky
Zásady pestovania a
ošetrovania rastlín
v skalke
Praktická činnosť

Trávnik
5

Základné pravidlá
zakladania trávnika.
Príprava pôdy,
vyčistenie terénu.
Základné druhy tráv
Sejba trávnika.
Zalievanie a kosenie
trávnika.
Hrabanie a hnojenie
trávnika

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Zakladanie sklaky-príprava skalky, rastliny v Poznať základné pravidlá zakladanie
skalky, skalnaté rastliny, výsadba a
skalke, ošetrenie skalky
ošetrenie skalničiek

Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Environmentálna
výchova
Prírodopis

Zakladanie trávnika-príprava pozemku,
sejba.
Ošetrovanie trávnika-zalievanie, kosenie,
hnojenie...

Poznať základné pravidlá zakladania
trávnika,poznať základné druhy tráv.
Vedieť ošetrovať trávnik, získať zručnosti
pri práci s náradím, bezpečnosť pri práci

Environmentálna
výchova

Vedieť vytvárať hodnoty a vážiť si
produkty svojej práce.
Vidieť význam v cieľavedomej činnosti.
Rozvíjať poznanie, že produktívna práca
je základom pekného životného prostredia.
Realizovať vlastnú myšlienku, presadiť sa
a vedieť pracovať v kolektíve.

Environmentálna
výchova

Prírodopis

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

Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk

ŠVP ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Človek a svet práce
Technika – Műszaki nevelés
ôsmy
týždenne 1 hodina

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Maďarský

ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
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 zložku 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.

Ciele vyučovacieho predmetu
V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu.
Kompetencie žiaka
Všeobecné (univerzálne) kompetencie:
1. schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,
2. schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť
a vyjadrovať vlastný názor,
3. schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,
4. schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť,
Pracovné kompetencie ţiaka
- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové
pracovné podmienky
- pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho
zdravia i zdravia druhých, ochrany ţivotného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt
- využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené
rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste
- orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko
podnikania, rozvíja svoje podnikateľské myslenie

Učebné zdroje
Učebnica: Technika 7. évfolyam – PaeDr. Ľubomír Žáčok, PhD., Ing. Martin Kučerka, PhD., Ing. Ján Pavlovkin, PhD., prof.PaeDr. Milan Ďuriš,CsC.
Technikai nevelés 5-9. Évfolyam- doc.Ing. Ivan Krušpán, CsC. a kolektív

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zlaté Klasy, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Ročník: ôsmy
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Predmet: Technika
Tematický celok
Človek a technika

Časová
Téma
dotácia
4
Úvod do predmetu
- pojem technika
Najvýznamnejšie
objavy 18. a 20.
storočia
Pozitívne a negatívne
dôsledky techniky
Technologický postup

Grafická
komunikácia

8

Výkres – rozmery
výkresov, druhy
čiar
Základy technického
kreslenia
Počítač a technické
kreslenie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiaci sa v tomto tematickom celku
oboznámia s pojmom technika, spoznajú
vzťahy medzi technikou a prírodou,
technikou a spoločnosťou s využitím
osobných skúseností. Získajú základné
informácie o slovenských vynálezoch a
histórii techniky všeobecne a na Slovensku.
Človek – príroda – spoločnosť – technika a
ich vzťahy. História techniky – človek
tvorca techniky. Vznik výrobku, cesta:
myšlienka – konštrukcia – výroba –
využitie.

Vedieť vysvetliť pojem technika,
technické prostredie a technické dielo ako
produkt ľudskej činnosti.
Vedieť vymenovať pozitívne a negatívne
dôsledky techniky.
Oboznámiť sa s najvýznamnejšími
objavmi a vynálezmi 18. – 20. storočia.
Oboznámiť sa s poznatkami histórie na
Slovensku a so slovenskými vynálezcami.
Vedieť vysvetliť pojem technologický
postup a opísať všeobecne cestu vzniku
výrobku.

Environmentálna
výchova

Základy navrhovateľskej činnosti –
technické tvorivé myslenie,
Základy technickej komunikácie –
zobrazovanie, technický náčrt – kreslenie,
technický výkres – čítanie.
Počítač a technické kreslenie (softvéry
na kreslenie)
Počítač a Internet pri konštruovaní, napr.
projekty „Búdka pre vtáčika“, „Stojan
na CD“

Vedieť realizovať drobný projekt (zhotoviť
technický náčrt, vybrať vhodný materiál,
zvoliť konštrukčné riešenia a spoje,
navrhnúť technológie),
Poznať proces vzniku technického
produktu.
Mat schopnosti vytvárať a realizovať
technické myšlienky pre vlastné potreby
pre potreby školy, pre komerčné aktivity a
pod.

Environmentálna
výchova

Fyzika
Prírodopis

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Prírodopis

Tematický celok
Materiály a
technológie

Časová
dotácia
5

Téma
Surovina, materiál,
polovýrobok, výrobok
Druhy materiálov

Technika –
domácnosť
–
bezpečnosť

10

Kúrenie v domácnosti
Rozvod studenej a
teplej vody
Šetrenie vodou a
teplom v domácnosti
Konštrukcia kotla a
princíp spaľovania vo
vykurovacích
zariadeniach
Výpočet spotreby
energie na kúrenie

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Obsah tohto tematického celku je zameraný
na hlavné druhy technických materiálov,
ich základné vlastnosti a využitie.
Základné technologické postupy pri
spracovaní technických materiálov,
zodpovedajúce náradie a pomôcky na ich
ručné
opracovanie.
Základné technické materiály – drevo,
kovy, plasty – polotovary. Základy
jednoduchého
– ručného obrábania
technických materiálov.
Pravidlá správania sa v školskej
dielenskej učebni a v technickom
prostredí.

Poznať základné druhy technických
materiálov
Vedieť správne preniesť tvar a rozmery
predmetu z výkresu na opracúvaný
materiál, správne voliť meradlá a pomôcky
na obrysovanie.
Vedieť pracovať podľa jednoduchého
technologického postupu a technického
výkresu.
Poznať a rozlíšiť základné druhy
technických materiálov - drevo, kovy,
plasty.
Poznať základné náradie na ručné
opracovanie dreva, kovu a plastov.
Prakticky si precvičiť (podľa možností a
vybavenia školy) a osvojiť jednotlivé
elementárne zručnosti pri opracovaní dreva,
kovov a plastov (pilovanie, vŕtanie
dreva, ohýbanie plastov a plechu, strihanie,
sekanie drôtu a plechu)

Kúrenie v domácnosti - centrálne, ústredné,
lokálne. Rozvod studenej a teplej vody.
Šetrenie vodou a teplom v domácnosti.
Konštrukcia kotla a princíp spaľovania vo
vykurovacích zariadeniach. Výpočet
spotreby energie na kúrenie. Konštrukcia
vodovodného kohútika alebo batérie demontáž, oprava, montáž.

Oboznámiť sa so systémom ústredného
kúrenia v bytoch a jeho funkciou.
Popísať systém rozvodu studenej a
teplej vody v byte. Poznať zloţenie a
funkciu vodovodného kohútika a
jednoduchej
vodovodnej
batérie.
Oboznámiť sa s opravou splachovača
WC. Poznať možnosti šetrenia teplom
a teplou vodou a zároveň spôsoby
zamedzenia úniku tepla - spôsoby
zateplenia okien a dverí. Popísať princíp
spaľovania
vo
vykurovacích
zariadeniach - ústredného kúrenia.
Poznať výpočet spotreby energie na
kúrenie. Ovládať opravu netesnosti
vodovodného
kohútika
(batérie)
výmenou tesnenia, frézovaním sediel
alebo výmenou vložiek ventilov.

Prierezové
témy
Medzipredmetové
Environmentál
vzťahy
na výchova
Prírodopis

Environmentál
na výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Prírodopis

Tematický celok
Elektrická energia

Časová
Téma
dotácia
6
Pravidlá bezpečnej
práce s elektrickým
prúdom a poskytovanie
prvej pomoci
Výroba, rozvod a
zdroje elektrickej
energie
Základný
elektroinštalačný
materiál
Práca s
elektromontáţnym
materiálom
a stavebnicou
Domová inštalácia
elektrického prúdu
Výpočet spotreby
elektrickej energie
Moderné elektrické
spotrebiče
Praktická činnosť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Pravidlá bezpečnej práce s elektrickým
prúdom a poskytovanie prvej pomoci.
Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie.
Základný elektroinštalačný materiál. Práca s
elektromontáţnym materiálom a
stavebnicou. Schémy elektrických zapojení
a jednoduché elektrotechnické práce.
Domová inštalácia elektrického prúdu.
Výpočet spotreby elektrickej energie.
Moderné elektrické spotrebiče.

Poznať základné batériové zdroje
elektrickej energie a akumulátory
(primárne a sekundárne,
elektromechanické - suché a mokré,
elektrické - kyslé a alkalické). Čítať
jednoduché elektrotechnické značky,
schémy a zapojenia a na elektrotechnickej
stavebnici pre ZŠ zapájať jednoduché
elektrické obvody. Poznať základný
elektroinštalačný materiál, jeho funkciu a
pouţitie (spínače, vidlice, zásuvky,
žiarovkové objímky, poistky a ističe).
Oboznámiť sa s pouţívaním skúšačky.
Poznať funkciu a oboznámiť sa s hlavnými
parametrami a so správnym pouţívaním
základných elektrických spotrebičov pre
domácnosť. Opísať výrobu a rozvod
elektrickej energie. Poznať ekologické
aspekty výroby elektrickej energie. Poznať
význam elektromeru a oboznámiť sa s
príkladmi výpočtu spotreby elektrickej
energie. Oboznámiť sa s modernými
elektrickými spotrebičmi v domácnosti.
Poznať pravidlá bezpečnej práce s
elektrickým prúdom a poskytovania prvej
pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Environmentálna
výchova
Prírodopis
Ochrana života a zdravia

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 2.stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova - Testnevelés
piaty, šiesty, siedmy, osmy, deviaty
týždenne 2 hodiny

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Maďarský

ročne: 66 hodín

Charakteristika vyučovacieho
predmetu
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si
v ňom osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky a rozvíja schopnosti, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v
dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.
Vyučovací predmet telesná výchova rozvíja všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie zdravia. Žiak vykonáva pohybové
činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb. V kognitívnej oblasti nadobudne schopnosť používať odbornú terminológiu
osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov, vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti, dodržiava osvojené pravidlá
pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru.
Získané kompetencie žiak využije aj v bežnom ž ivote pri ochrane prírode, vlastného zdravia a zdravom spôsobe života. Na vyučovanie telesnej výchovy
sa žiaci delia na dve skupiny - chlapci a dievčatá.

Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť ž iakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej
úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú
výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove
a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti
o vlastné zdravie.
Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových kompetencií:
Pohybové kompetencie
Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb.
Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie zdravia.
Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase.
Kognitívne kompetencie
Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia.
Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov.
Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti.
Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru.
Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote.
Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných noriem.
Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí.
Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti.
Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie.
Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.
Komunikačné kompetencie
Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať.
Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno - časových aktivít.
Učebné kompetencie
Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu.
Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu pred zranením.
Interpersonálne kompetencie
Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným.
Žiak efektívne pracuje v kolektíve.

Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe.
Žiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, ale i v živote.
Postojové kompetencie
Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera.
Žiak dodržiava princípy fair - play.
Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity.
Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a
ochranu prírody.
Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria základné poznatky o význame pohybových aktivít pre
zdravie, prevenciu ochorení, správnej ž ivotospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky.
V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch modulov:
1. Zdravie a jeho poruchy
2. Zdravý životný štýl
3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť
4. Športové činnosti pohybového režimu

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
Predmet: Telesná a športová výchova
Tematický celok
Všeobecná gymnastika

Časová
dotácia

Téma

priebežne

Ročník: piaty
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Základná
gymnastika

zásady držania tela, správne držanie tela,
chybné držanie tela

vedieť správne pomenovať, popísať
jednotlivé cvičebné polohy, pohyby,
cvičebné tvary

Kondičná
gymnastika

základné názvoslovie telesných cvičení,
pohybové
prostriedky
všeobecnej
gymnastiky

Relaxačné a
kompenzačné
cvičenia
Pohybové hry

štruktúra gymnastickej jednotky
úvodná, prípravná, hlavná, záverečná časť
vyučovacej hodiny
prípravné, imitačné cvičenie, metodický
postup osvojovania a zdokonaľovania
polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb
organizačná činnosť
jednotke (hodine)

na

vyučovacej

zdravotne orientovaná zdatnosť, pohybový
režim, redukcia hmotnosti, obezity,
pozitívny životný štýl.

vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie,
vedieť prakticky ukázať gymnastické
cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a
pohybové kombinácie s ich vykonaním
v zostave jednotlivca alebo skupiny
vedieť preukázať poznatky
z organizácie, bezpečnosti,
dopomoci, záchrany, uplatňovať
optimálnu
techniku pri vykonávaní základných
gymnastických polôh, lokomočných
pohyboch, cvičebných tvaroch
vedieť ohodnotiť techniku, estetiku
a kompozíciu (obsahovú skladbu)
konaného gymnastického cvičenia,
postrehnúť a posúdiť chyby
v predvedení, držaní tela, rozsahu
pohybov, svalovom napätí,
ochabnutosti tela
vedieť posúdiť reálne svoju
individuálnu pohybovú úroveň.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Tematický celok

Základy
gymnastických
športov

Časová
dotácia

Téma

20

Špecifické poznatky

Obsahový štandard
význam a zmysel vykonávania gymnastických športov
zásady držania tela, esteticko-pohybové prostriedky
gymnastických športov

Statické
cvičebné
tvary/polohy/

kotúľ vpred

vedieť správne pomenovať cvičebné
polohy, pohyby, cvičebné tvary

stoj na rukách
premet bokom obojručne

cvičenie na správne držanie tela
lokomočné pohyby /chôdza, beh, preskoky/, obraty na
mieste
skoky podrazom

Špeciálne
gymnastické
cvičenia

poznať gymnastické športy, vedieť
popísať disciplíny, ich cvičebný
obsah, zameranie, a cieľ

preval vzad a vpred

kotúľ vzad

Dynamické
cvičebné
tvary/pohyby/

Výkonový štandard

kombinácie akrobatických cvičebných tvarov s
lokomočnými pohybmi, obratmi, skokmi v priestore
nácvik jednotlivých fáz
preskoku prípravné a imitačné
cvičenia

vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so
zameraním na vybraný gymnastický
šport
vedieť prakticky ukázať imitačné,
prípravné cvičenia, základné cvičebné
tvary, zaradiť a predviesť pohybové
kombinácie v zostave jednotlivca
alebo skupiny
uplatňovať optimálnu techniku pri
vykonávaní gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch
vedieť ohodnotiť techniku, estetiku
a skladbu gymnastického cvičenia
v disciplínach vybraného
gymnastického športu

Preskoky

dokázať postrehnúť chyby
v predvedení, držaní tela, rozsahu
pohybu, svalovom napätí, poznať
práva a povinnosti v gymnastických
pretekoch

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Tematický celok

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Téma

výskok do vzporu drepmo na debnu a zoskok
výskok do vzporu roznožmo na debnu,
zoskok
roznožka cez kozu na šírku
skrčka cez kozu na šírku
Základné polohy:
vis vznesmo, vis strmhlav, vis vznesmo jazdmo
vzpor vpredu,vzpor sedmo vzadu,vzpor sedmo
jazdmo,vzpor jazdmo
náskoky zo zhybu stojmo nadhmatom /CH/ prešvih skrčmo
výmyk jednonož
opakované zhyby/D/

Hrazda

prešvihy únožmo vpred, vzad vo vzpore vpredu zo vzporu
vpredu-zákmih do stoja na zemi zo vzporu sedmo vzaduprednožením-povyše-stoj
opakované zhyby vo vise/CH/
kmihanie vo vise/CH/
vis vznesmo
vis strmhlav
zhyb

Kruhy

Výkonový štandard

vedieť posúdiť reálne svoju
individuálnu športovú úroveň.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Tematický celok

Športové hry

Časová
dotácia
20

Téma

Basketbal

Základy herných
systémov

Obsahový štandard

Výkonový štandard

charakteristika techniky a taktiky
osvojovaných herných činností

vedieť správne pomenovať, popísať,
prakticky ukázať, v hre (stretnutí)
uplatniť techniku základných herných
činností jednotlivca a využiť herné
kombinácie a systémy

organizácia zápasov a činnosť
rozhodcov -zásady hygieny, úrazovej
zábrany

vedieť pomenovať a popísať funkcie
hráčov v obrane i v útoku

základné pravidlá -základná
terminológia

útočný systém 2 -1 – 2
na vlastnej polovici

vedieť vysvetliť základné pravidlá
vybraných športových hier

pri prechode na polovicu súpera
na súperovej polovici
osobná obrana

vedieť zostaviť a prakticky viesť
rozcvičenie (vlastné, aj skupinu
spolužiakov) pred hrou, resp.
stretnutím

zaujatie obranného postavenia a postoja
Herné kombinácie

s početnou prevahou útočníkov nad
obrancami

Herné činnosti
jednotlivca:

traja proti jednému, dvaja proti
jednému, traja proti dvom
uvoľňovanie bez lopty

vykonávať funkciu rozhodcu
(pomocného rozhodcu), zapisovateľa,
časomerača na hodinách určených na
hru (stretnutie) a v záujmovej forme
športových hier a viesť jednoduchý
pozorovací hárok o hráčskom výkone
družstva

chytenie lopty v pohybe a
zastavenie dvojtaktom, skokom,
krokom

vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho
individuálneho športového výkonu
a aj výkonu svojho družstva.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Športové hry

Obsahový štandard

uvoľnenie s loptou : obrátkou
vpred, vzad, dribling na mieste a
v pohybe
prihrávka : horná jednou rukou
, strčením dvoma rukami a jednou rukou
,z miesta na stojaceho alebo
pohybujúceho sa spoluhráča
streľba: z miesta z krátkej vzdialenosti
jednou rukou
Futbal

základné pravidlá
základná terminológia
charakteristika techniky a taktiky
osvojovaných herných činností
organizácia zápasov a činnosť
rozhodcov
zásady hygieny, úrazovej zábrany

Herné systémy

Postupný útok
útok zakončiť streľbou

Herné činnosti
jednotlivcov

Osobná obrana - rozdelenie úloh
hráčom na osobné bránenie
Útočné :
stavanie sa, uvoľňovanie, nabiehanie
prihrávky: po zemi na krátku a
strednú vzdialenosť, oblúkom,
vnútornou stranou chodidla, vnútorným

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Športové hry

Obsahový štandard

priehlavkom, hlavou v stoji, na hráča
preberanie lopty: vnútornou, vonkajšou
stranou, zašliapnutím, stehnom,
priehlavkom
vhadzovanie lopty
vedenie lopty: priamo, vnútornou
stranou nohy
obchádzanie súpera: kľučkou,
obhodením
streľba: z miesta a po prihrávke
Obranné :
obsadzovanie hráča s loptou, bez lopty
zachytením prihrávky súpera
vypichnutím
Herné kombinácie

Hra brankára:
stavanie sa
chytanie a vyrážanie lôpt
Útočné po prihrávke:
/2:1,3:2,4:2/
Obranné kombinácie:
vzájomné zabezpečovanie

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Tematický celok

Testovanie

Časová
dotácia
6

Téma

Člnkový beh 10 x
5m
Skok do diaľky
z miesta
Ľah – sed
Beh 12min.
Výdrž v zhybe

Obsahový štandard
Organizačné zabezpečenie testovania
Testovanie výkonnosti žiakov

Výkonový štandard
Žiak podá svoj najlepší osobný výkon pri plnení
testovacích činností

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

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

1. Poznatky z
telesnej kultúry

Časová
dotácia

2 hodiny,
priebežne

Ročník: šiesty
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Téma

 olympionizmus
(symbolika)
 kalokagatia a
fair-play
 prvá pomoc pri
drobných
poraneniach
 športovec
a životospráva

Obsahový štandard

-základné poznatky o formách
pohybovej aktivity v režime dňa
(ranné cvičenie, spontánna pohybová
aktivita, racionálne využívanie
voľného času a pod.)
-úloha rozcvičenia pred vykonávaním
pohybových činností
-význam správnej životosprávy pre
pohybový výkon a negatívne vplyvy
fajčenia, alkoholu a nedovolených
látok na zdravie a pohybový výkon
-telesné zaťaženie, meranie a
vyhodnocovanie údajov o pulzovej
frekvencii
-základné poznatky z biológie
človeka súvisiace a účinok
pohybovej aktivity na
vlastný organizmus
-úspechy našich športovcov na OH,
MS, ME
-olympijská výchova so zameraním
na poznatky o MOV, SOV (poznať
jeho symboliku), o olympijských
hrách, kalokagatii a fair-play,
-prvá pomoc pri drobných
poraneniach.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-poznať drobné organizačné formy
Ochrana života
telesnej a športovej výchovy
a zdravia
-vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním pohybovej činnosti
-dodržiavať pravidlá správnej
životosprávy
-vedieť posúdiť a diagnostikovať
úroveň svojej pohybovej výkonnosti a
telesného
rozvoja podľa daných noriem
-poznať základné olympijské idey a
riadi sa nimi vo svojom živote
-vedieť poskytnúť prvú pomoc pri
úraze v rôznom prostredí
-dodržiavať bezpečnostné a
hygienické požiadavky pri vykonávaní
pohybovej činnosti
-dodržiavať osvojené pravidlá pri
vykonávaní pohybových činností
-používať odbornú terminológiu
osvojených pohybových činností

Tematický celok

2. Všeobecná
gymnastika

Časová
dotácia

8
hod.

Téma

1. KONDIČNÁ
GYMNASTIKA
(posilňovacie
cvičenia, rozvoj
kondičných
a kondično –
koordinačných
schopností)
2. ZÁKLADNÁ
GYMNASTIKA
(akrobatické
cvičenia,
skoky a obraty,
cvičenia
na náradí a s
náradím,
cvičenia s náčiním,
relaxačné a dychové
cvičenie, poradové
cvičenie)
3. RYTMICKÁ
GYMNASTIKA
(pohybová
skupinová
skladba)

Obsahový štandard

-zásady držania tela, správne
držanie tela, chybné držanie tela
-základné názvoslovie telesných
cvičení,
-pohybové prostriedky všeobecnej
gymnastiky
-štruktúra gymnastickej jednotky úvodná, prípravná, hlavná, záverečná
časť vyučovacej hodiny
-prípravné, imitačné cvičenie,
metodický postup osvojovania
a zdokonaľovania polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb
-organizačná činnosť na vyučovacej
jednotke
-zdravotne orientovaná zdatnosť,
pohybový režim, redukcia hmotnosti,
obezity
-pozitívny životný štýl.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-vedieť správne pomenovať, popísať
jednotlivé cvičebné polohy, pohyby,
cvičebné tvary
-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie
-vedieť prakticky ukázať gymnastické
cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby
a pohybové kombinácie s ich
vykonaním v zostave jednotlivca
alebo skupiny
-vedieť preukázať poznatky z
organizácie, bezpečnosti, dopomoci,
záchrany, uplatňovať optimálnu
techniku pri vykonávaní základných
gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch
-vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a
kompozíciu (obsahovú skladbu)
konaného
gymnastického cvičenia, postrehnúť
a posúdiť chyby v predvedení,
držaní tela, rozsahu pohybov,
svalovom napätí, ochabnutosti tela
-vedieť posúdiť reálne svoju
individuálnu pohybovú úroveň

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia

Tematický celok

3. Atletika

Časová
dotácia

14
hod.

Téma

 atletická abeceda
 nízky a
polovysoký štart
 šprint/60m/
 vytrvalostný
beh/800m/
štafetový a
prekážkový beh
 skok do diaľky
 hod loptičkou

Obsahový štandard

-základná terminológia a systematika
atletických disciplín
-technika atletických disciplín
-základné pravidlá súťaženia a
rozhodovania atletických súťaží
-organizácia súťaží (časomerač,
rozhodca, zapisovateľ)
-zásady fair-play
-bezpečnosť a úrazová zábrana
-zásady hygieny a vplyv atletiky na
zdravý vývin mládeže

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-vedieť sa orientovať v základných
Multikultúrna
atletických disciplínach,
výchova
charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať
Mediálna výchova
-poznať význam a vplyv základných
prostriedkov kondičnej prípravy na
zdravý rozvoj organizmu a využíva
ich vo svojej spontánnej pohybovej
aktivite
-poznať základné pravidlá atletických
disciplín a pod dohľadom pedagóga je
schopný
pomáhať pri organizácii a
rozhodovaní atletických súťaží
-poznať význam rozcvičenia a vie sa
aktívne zapojiť do jeho vedenia
-poznať a v živote uplatňovať
zásady fair-play ako súťažiaci,
rozhodca, organizátor,
divák

Tematický celok

4.Základy
gymnastických
športov

Časová
dotácia

20

Téma

 Športová
gymnastika –
prostné, hrazda,
preskok – D
kruhy – CH
 Moderná
gymnastika dievčatá
– švihadlo, lopta

Obsahový štandard

-význam a zmysel vykonávania
gymnastických športov
-zásady držania tela, estetickopohybové prostriedky gymnastických
športov
-terminológia polôh a pohybov,
cvičebných tvarov
-disciplíny a cvičebný obsah športovej
gymnastiky žien, mužov; športového
aerobiku, modernej gymnastiky,
gymteamu -prípravné, imitačné
cvičenie, metodický postup
osvojovania a zdokonaľovania
polôh, pohybov, cvičebných tvarov,
väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej
skladby
-zásady motorického učenia v
gymnastických športoch, organizácia
pretekov
-zásady bezpečného správania,
dopomoc, záchrana pri cvičení
-zdravotne orientovaná výkonnosť,
redukcia hmotnosti, obezity
-pozitívny životný štýl

Výkonový štandard

-poznať gymnastické športy, vedieť
popísať disciplíny, ich cvičebný
obsah, zameranie, a cieľ
-vedieť správne pomenovať cvičebné
polohy, pohyby, cvičebné tvary
-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so
zameraním na vybraný gymnastický
šport
-vedieť prakticky ukázať imitačné,
prípravné cvičenia, základné cvičebné
tvary, zaradiť a predviesť pohybové
kombinácie v zostave jednotlivca
alebo skupiny
-uplatňovať optimálnu techniku pri
vykonávaní gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch
-vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a
skladbu gymnastického cvičenia v
disciplínach
vybraného gymnastického športu
-dokázať postrehnúť chyby v
predvedení, držaní tela, rozsahu
pohybu, svalovom
napätí, poznať práva a povinnosti v
gymnastických pretekoch
-vedieť posúdiť reálne svoju
individuálnu športovú úroveň

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Ochrana života
a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

5. Športové hry

Časová
dotácia

12

Téma

 basketbal
 vybíjaná – D
 futbal – CH

Obsahový štandard

-systematika herných činností,
základná terminológia
-technika herných činností jednotlivca
-herné kombinácie a herné systémy
-herný výkon v športových hrách,
hodnotenie športového výkonu
-funkcie hráčov na jednotlivých
postoch
-základné pravidlá vybraných
športových hier
-organizácia jednoduchej súťaže v
športových hrách (rozhodcovia,
časomerači,
zapisovatelia, pozorovatelia a pod.)
-zásady fair-play.

Výkonový štandard

-vedieť správne pomenovať, popísať,
prakticky ukázať, v hre (stretnutí)
uplatniť
techniku základných herných činností
jednotlivca a využiť herné kombinácie
a systémy
-vedieť pomenovať a popísať funkcie
hráčov v obrane i v útoku
-vedieť vysvetliť základné pravidlá
vybraných športových hier
-vedieť zostaviť a prakticky viesť
rozcvičenie (vlastné, aj skupinu
spolužiakov) pred hrou, resp.
stretnutím
-vykonávať funkciu rozhodcu
(pomocného rozhodcu), zapisovateľa,
časomerača na hodinách určených na
hru (stretnutie) a v záujmovej forme
športových hier a viesť
jednoduchý pozorovací hárok o
hráčskom výkone družstva
-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho
individuálneho športového výkonu a
aj
výkonu svojho družstva

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Využiť motivačné
metódy: osobný
príklad, vzor
športovca.

Tematický celok

6. Sezónne
činnosti a aktivity
v prírode

7.Testovanie

Časová
dotácia

6
hod.

4
hod.

Téma

 korčuľovanie
 bicyklovanie
 turistika
 cvičenia v prírode

Člnkový beh 10 x
5m
Skok do diaľky
z miesta
Ľah – sed
Beh 12min.
Výdrž v zhybe

Obsahový štandard

Výkonový štandard

-techniky jednotlivých pohybových
činností z oblasti sezónnych činností
-výstroj a výzbroj, príprava a údržba
výstroja a výzbroja
-organizácia základná terminológia,
názvy pohybových zručností
-práce a bezpečnosť pri vykonávaní
sezónnych činností
-základné pravidlá vybraných
sezónnych činností
-organizácia jednoduchých pretekov v
sezónnych činnostiach

-zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie
(vlastné, aj skupiny cvičencov) pred
začiatkom jednotlivých sezónnych
aktivít
-vedieť správne prispôsobiť výstroj a
výzbroj potrebný pre vykonávanie
jednotlivých
sezónnych činností
-plniť úlohy (funkcie) súvisiace s
pretekmi v jednotlivých sezónnych
činnostiach – funkcia rozhodcu,
organizátora

Organizačné zabezpečenie testovania

Žiak podá svoj najlepší osobný výkon pri plnení
testovacích činností

Testovanie výkonnosti žiakov

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

výklad, inštruktáž,
ukážka, nácvik
zručností

Motivačné
a expozičné
individuálny
žiakom

metódy,
prístup k

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

1. Poznatky z
telesnej kultúry

Časová
dotácia

2 hodiny,
priebežne

Ročník: siedmy
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Téma

 olympionizmus
(symbolika)
 kalokagatia a
fair-play
 prvá pomoc pri
drobných
poraneniach
 športovec
a životospráva

Obsahový štandard

-základné poznatky o formách
pohybovej aktivity v režime dňa
(ranné cvičenie, spontánna pohybová
aktivita, racionálne využívanie
voľného času a pod.)
-úloha rozcvičenia pred vykonávaním
pohybových činností
-význam správnej životosprávy pre
pohybový výkon a negatívne vplyvy
fajčenia, alkoholu a nedovolených
látok na zdravie a pohybový výkon
-telesné zaťaženie, meranie a
vyhodnocovanie údajov o pulzovej
frekvencii
-základné poznatky z biológie
človeka súvisiace a účinok
pohybovej aktivity na
vlastný organizmus
-úspechy našich športovcov na OH,
MS, ME
-olympijská výchova so zameraním
na poznatky o MOV, SOV (poznať
jeho symboliku), o olympijských
hrách, kalokagatii a fair-play,
-prvá pomoc pri drobných
poraneniach.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-poznať drobné organizačné formy
Ochrana života
telesnej a športovej výchovy
a zdravia
-vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním pohybovej činnosti
-dodržiavať pravidlá správnej
životosprávy
-vedieť posúdiť a diagnostikovať
úroveň svojej pohybovej výkonnosti a
telesného
rozvoja podľa daných noriem
-poznať základné olympijské idey a
riadi sa nimi vo svojom živote
-vedieť poskytnúť prvú pomoc pri
úraze v rôznom prostredí
-dodržiavať bezpečnostné a
hygienické požiadavky pri vykonávaní
pohybovej činnosti
-dodržiavať osvojené pravidlá pri
vykonávaní pohybových činností
-používať odbornú terminológiu
osvojených pohybových činností

Tematický celok

2. Všeobecná
gymnastika

Časová
dotácia

8
hod.

Téma

1. KONDIČNÁ
GYMNASTIKA
(posilňovacie
cvičenia, rozvoj
kondičných
a kondično –
koordinačných
schopností)
2. ZÁKLADNÁ
GYMNASTIKA
(akrobatické
cvičenia,
skoky a obraty,
cvičenia
na náradí a s
náradím,
cvičenia s náčiním,
relaxačné a dychové
cvičenie, poradové
cvičenie)
3. RYTMICKÁ
GYMNASTIKA
(pohybová
skupinová
skladba)

Obsahový štandard

-zásady držania tela, správne
držanie tela, chybné držanie tela
-základné názvoslovie telesných
cvičení,
-pohybové prostriedky všeobecnej
gymnastiky
-štruktúra gymnastickej jednotky úvodná, prípravná, hlavná, záverečná
časť vyučovacej hodiny
-prípravné, imitačné cvičenie,
metodický postup osvojovania
a zdokonaľovania polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb
-organizačná činnosť na vyučovacej
jednotke
-zdravotne orientovaná zdatnosť,
pohybový režim, redukcia hmotnosti,
obezity
-pozitívny životný štýl.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-vedieť správne pomenovať, popísať
jednotlivé cvičebné polohy, pohyby,
cvičebné tvary
-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie
-vedieť prakticky ukázať gymnastické
cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby
a pohybové kombinácie s ich
vykonaním v zostave jednotlivca
alebo skupiny
-vedieť preukázať poznatky z
organizácie, bezpečnosti, dopomoci,
záchrany, uplatňovať optimálnu
techniku pri vykonávaní základných
gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch
-vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a
kompozíciu (obsahovú skladbu)
konaného
gymnastického cvičenia, postrehnúť
a posúdiť chyby v predvedení,
držaní tela, rozsahu pohybov,
svalovom napätí, ochabnutosti tela
-vedieť posúdiť reálne svoju
individuálnu pohybovú úroveň

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia

Tematický celok

3. Atletika

Časová
dotácia

14
hod.

Téma

 atletická abeceda
 nízky a
polovysoký štart
 šprint/60m/
 vytrvalostný
beh/800m/
štafetový a
prekážkový beh
 skok do diaľky
 hod loptičkou

Obsahový štandard

-základná terminológia a systematika
atletických disciplín
-technika atletických disciplín
-základné pravidlá súťaženia a
rozhodovania atletických súťaží
-organizácia súťaží (časomerač,
rozhodca, zapisovateľ)
-zásady fair-play
-bezpečnosť a úrazová zábrana
-zásady hygieny a vplyv atletiky na
zdravý vývin mládeže

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-vedieť sa orientovať v základných
Multikultúrna
atletických disciplínach,
výchova
charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať
Mediálna výchova
-poznať význam a vplyv základných
prostriedkov kondičnej prípravy na
zdravý rozvoj organizmu a využíva
ich vo svojej spontánnej pohybovej
aktivite
-poznať základné pravidlá atletických
disciplín a pod dohľadom pedagóga je
schopný
pomáhať pri organizácii a
rozhodovaní atletických súťaží
-poznať význam rozcvičenia a vie sa
aktívne zapojiť do jeho vedenia
-poznať a v živote uplatňovať zásady
fair-play ako súťažiaci, rozhodca,
organizátor,
divák

Tematický celok

4.Základy
gymnastických
športov

Časová
dotácia

10

Téma

 Športová
gymnastika –
prostné, hrazda,
preskok – D
kruhy – CH
 Moderná
gymnastika dievčatá
– švihadlo, lopta

Obsahový štandard

-význam a zmysel vykonávania
gymnastických športov
-zásady držania tela, estetickopohybové prostriedky gymnastických
športov
-terminológia polôh a pohybov,
cvičebných tvarov
-disciplíny a cvičebný obsah športovej
gymnastiky žien, mužov; športového
aerobiku, modernej gymnastiky,
gymteamu -prípravné, imitačné
cvičenie, metodický postup
osvojovania a zdokonaľovania
polôh, pohybov, cvičebných tvarov,
väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej
skladby
-zásady motorického učenia v
gymnastických športoch, organizácia
pretekov
-zásady bezpečného správania,
dopomoc, záchrana pri cvičení
-zdravotne orientovaná výkonnosť,
redukcia hmotnosti, obezity
-pozitívny životný štýl

Výkonový štandard

-poznať gymnastické športy, vedieť
popísať disciplíny, ich cvičebný
obsah, zameranie, a cieľ
-vedieť správne pomenovať cvičebné
polohy, pohyby, cvičebné tvary
-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so
zameraním na vybraný gymnastický
šport
-vedieť prakticky ukázať imitačné,
prípravné cvičenia, základné cvičebné
tvary, zaradiť a predviesť pohybové
kombinácie v zostave jednotlivca
alebo skupiny
-uplatňovať optimálnu techniku pri
vykonávaní gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch
-vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a
skladbu gymnastického cvičenia v
disciplínach
vybraného gymnastického športu
-dokázať postrehnúť chyby v
predvedení, držaní tela, rozsahu
pohybu, svalovom
napätí, poznať práva a povinnosti v
gymnastických pretekoch
-vedieť posúdiť reálne svoju
individuálnu športovú úroveň

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Ochrana života
a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

5. Športové hry

Časová
dotácia

12

Téma

 volejbal
 basketbal
 vybíjaná – D
 futbal – CH

Obsahový štandard

-systematika herných činností,
základná terminológia
-technika herných činností jednotlivca
-herné kombinácie a herné systémy
-herný výkon v športových hrách,
hodnotenie športového výkonu
-funkcie hráčov na jednotlivých
postoch
-základné pravidlá vybraných
športových hier
-organizácia jednoduchej súťaže v
športových hrách (rozhodcovia,
časomerači,
zapisovatelia, pozorovatelia a pod.)
-zásady fair-play.

Výkonový štandard

-vedieť správne pomenovať, popísať,
prakticky ukázať, v hre (stretnutí)
uplatniť
techniku základných herných činností
jednotlivca a využiť herné kombinácie
a systémy
-vedieť pomenovať a popísať funkcie
hráčov v obrane i v útoku
-vedieť vysvetliť základné pravidlá
vybraných športových hier
-vedieť zostaviť a prakticky viesť
rozcvičenie (vlastné, aj skupinu
spolužiakov) pred hrou, resp.
stretnutím
-vykonávať funkciu rozhodcu
(pomocného rozhodcu), zapisovateľa,
časomerača na hodinách určených na
hru (stretnutie) a v záujmovej forme
športových hier a viesť
jednoduchý pozorovací hárok o
hráčskom výkone družstva
-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho
individuálneho športového výkonu a
aj
výkonu svojho družstva

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Využiť motivačné
metódy: osobný
príklad, vzor
športovca.

Tematický celok

6. Sezónne
činnosti a aktivity
v prírode

Časová
dotácia

16
hod.

Téma

lyžiarsky výcvik

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Postoje a pohyby na lyžiach, obraty,
chôdze, výstupy, pády a vstávanie,
základný zjazdový postoj, zjazd šikmo
svahom, brzdenie, oblúky v pluhu,
prívrat spodnou lyžou, prívrat hornou
lyžou, nadväzované oblúky a jazda
cez terénne nerovnosti.

vedieť správne vykonať a prakticky
ukázať základné pohyby na lyžiach
s prispôsobením sa rôznym terénnym
nerovnostiam resp. prekážkam pri
jazde
poznať a dodržiavať zásady správnej
výživy, zaradiť využívať športové
a pohybové činnosti vo svojom
voľnom čase

Organizačné zabezpečenie testovania
Testovanie výkonnosti žiakov

7.Testovanie

4
hod.

Člnkový beh 10 x
5m
Skok do diaľky
z miesta
Ľah – sed
Beh 12min.
Výdrž v zhybe

Žiak podá svoj najlepší osobný výkon pri plnení
testovacích činností

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

výklad, inštruktáž,
ukážka, nácvik
zručností

Motivačné
a expozičné metódy,
individuálny prístup
k žiakom

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

1. Poznatky z
telesnej kultúry

Časová
dotácia

2 hodiny,
priebežne

Ročník: ôsmy
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Téma

 olympionizmus
(symbolika)
 kalokagatia a
fair-play
 prvá pomoc pri
drobných
poraneniach
 športovec
a životospráva

Obsahový štandard

-základné poznatky o formách
pohybovej aktivity v režime dňa
(ranné cvičenie, spontánna pohybová
aktivita, racionálne využívanie
voľného času a pod.)
-úloha rozcvičenia pred vykonávaním
pohybových činností
-význam správnej životosprávy pre
pohybový výkon a negatívne vplyvy
fajčenia, alkoholu a nedovolených
látok na zdravie a pohybový výkon
-telesné zaťaženie, meranie a
vyhodnocovanie údajov o pulzovej
frekvencii
-základné poznatky z biológie
človeka súvisiace a účinok
pohybovej aktivity na
vlastný organizmus
-úspechy našich športovcov na OH,
MS, ME
-olympijská výchova so zameraním
na poznatky o MOV, SOV (poznať
jeho symboliku), o olympijských
hrách, kalokagatii a fair-play,
-prvá pomoc pri drobných
poraneniach.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-poznať drobné organizačné formy
Ochrana života
telesnej a športovej výchovy
a zdravia
-vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním pohybovej činnosti
-dodržiavať pravidlá správnej
životosprávy
-vedieť posúdiť a diagnostikovať
úroveň svojej pohybovej výkonnosti a
telesného
rozvoja podľa daných noriem
-poznať základné olympijské idey a
riadi sa nimi vo svojom živote
-vedieť poskytnúť prvú pomoc pri
úraze v rôznom prostredí
-dodržiavať bezpečnostné a
hygienické požiadavky pri vykonávaní
pohybovej činnosti
-dodržiavať osvojené pravidlá pri
vykonávaní pohybových činností
-používať odbornú terminológiu
osvojených pohybových činností

Tematický celok

2. Všeobecná
gymnastika

Časová
dotácia

8
hod.

Téma

1. KONDIČNÁ
GYMNASTIKA
(posilňovacie
cvičenia, rozvoj
kondičných
a kondično –
koordinačných
schopností)
2. ZÁKLADNÁ
GYMNASTIKA
(akrobatické
cvičenia,
skoky a obraty,
cvičenia
na náradí a s
náradím,
cvičenia s náčiním,
relaxačné a dychové
cvičenie, poradové
cvičenie)
3. RYTMICKÁ
GYMNASTIKA
(pohybová
skupinová
skladba)

Obsahový štandard

-zásady držania tela, správne
držanie tela, chybné držanie tela
-základné názvoslovie telesných
cvičení,
-pohybové prostriedky všeobecnej
gymnastiky
-štruktúra gymnastickej jednotky úvodná, prípravná, hlavná, záverečná
časť vyučovacej hodiny
-prípravné, imitačné cvičenie,
metodický postup osvojovania
a zdokonaľovania polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb
-organizačná činnosť na vyučovacej
jednotke
-zdravotne orientovaná zdatnosť,
pohybový režim, redukcia hmotnosti,
obezity
-pozitívny životný štýl.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-vedieť správne pomenovať, popísať
jednotlivé cvičebné polohy, pohyby,
cvičebné tvary
-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie
-vedieť prakticky ukázať gymnastické
cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby
a pohybové kombinácie s ich
vykonaním v zostave jednotlivca
alebo skupiny
-vedieť preukázať poznatky z
organizácie, bezpečnosti, dopomoci,
záchrany, uplatňovať optimálnu
techniku pri vykonávaní základných
gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch
-vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a
kompozíciu (obsahovú skladbu)
konaného
gymnastického cvičenia, postrehnúť
a posúdiť chyby v predvedení,
držaní tela, rozsahu pohybov,
svalovom napätí, ochabnutosti tela
-vedieť posúdiť reálne svoju
individuálnu pohybovú úroveň

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia

Tematický celok

3. Atletika

Časová
dotácia

14
hod.

Téma

 atletická abeceda
 nízky a
polovysoký štart
 šprint/60m/
 vytrvalostný
beh/1500m/
štafetový a
prekážkový beh
 skok do diaľky
 hod loptičkou /
granátom

Obsahový štandard

-základná terminológia a systematika
atletických disciplín
-technika atletických disciplín
-základné pravidlá súťaženia a
rozhodovania atletických súťaží
-organizácia súťaží (časomerač,
rozhodca, zapisovateľ)
-zásady fair-play
-bezpečnosť a úrazová zábrana
-zásady hygieny a vplyv atletiky na
zdravý vývin mládeže

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-vedieť sa orientovať v základných
Multikultúrna
atletických disciplínach,
výchova
charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať
Mediálna výchova
-poznať význam a vplyv základných
prostriedkov kondičnej prípravy na
zdravý rozvoj organizmu a využíva
ich vo svojej spontánnej pohybovej
aktivite
-poznať základné pravidlá atletických
disciplín a pod dohľadom pedagóga je
schopný
pomáhať pri organizácii a
rozhodovaní atletických súťaží
-poznať význam rozcvičenia a vie sa
aktívne zapojiť do jeho vedenia
-poznať a v živote uplatňovať zásady
fair-play ako súťažiaci, rozhodca,
organizátor,
divák

Tematický celok

4.Základy
gymnastických
športov

Časová
dotácia

10

Téma

 Športová
gymnastika –
prostné, hrazda,
preskok – D
kruhy – CH
 Moderná
gymnastika dievčatá
– švihadlo, lopta

Obsahový štandard

-význam a zmysel vykonávania
gymnastických športov
-zásady držania tela, estetickopohybové prostriedky gymnastických
športov
-terminológia polôh a pohybov,
cvičebných tvarov
-disciplíny a cvičebný obsah športovej
gymnastiky žien, mužov; športového
aerobiku, modernej gymnastiky,
gymteamu -prípravné, imitačné
cvičenie, metodický postup
osvojovania a zdokonaľovania
polôh, pohybov, cvičebných tvarov,
väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej
skladby
-zásady motorického učenia v
gymnastických športoch, organizácia
pretekov
-zásady bezpečného správania,
dopomoc, záchrana pri cvičení
-zdravotne orientovaná výkonnosť,
redukcia hmotnosti, obezity
-pozitívny životný štýl

Výkonový štandard

-poznať gymnastické športy, vedieť
popísať disciplíny, ich cvičebný
obsah, zameranie, a cieľ
-vedieť správne pomenovať cvičebné
polohy, pohyby, cvičebné tvary
-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so
zameraním na vybraný gymnastický
šport
-vedieť prakticky ukázať imitačné,
prípravné cvičenia, základné cvičebné
tvary, zaradiť a predviesť pohybové
kombinácie v zostave jednotlivca
alebo skupiny
-uplatňovať optimálnu techniku pri
vykonávaní gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch
-vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a
skladbu gymnastického cvičenia v
disciplínach
vybraného gymnastického športu
-dokázať postrehnúť chyby v
predvedení, držaní tela, rozsahu
pohybu, svalovom
napätí, poznať práva a povinnosti v
gymnastických pretekoch
-vedieť posúdiť reálne svoju
individuálnu športovú úroveň

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Ochrana života
a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

5. Športové hry

Časová
dotácia

18
hod.

Téma

 volejbal
 basketbal
 vybíjaná – D
 futbal – CH

Obsahový štandard

Výkonový štandard

-systematika herných
činností, základná
terminológia
-technika herných činností
jednotlivca
-herné kombinácie a herné
systémy
-herný výkon v športových
hrách, hodnotenie športového
výkonu
-funkcie hráčov na
jednotlivých postoch
-základné pravidlá vybraných
športových hier
-organizácia jednoduchej
súťaže v športových hrách
(rozhodcovia, časomerači,
zapisovatelia, pozorovatelia a
pod.)
-zásady fair-play.

-vedieť správne pomenovať, popísať,
prakticky ukázať, v hre (stretnutí)
uplatniť
techniku základných herných činností
jednotlivca a využiť herné kombinácie
a systémy
-vedieť pomenovať a popísať funkcie
hráčov v obrane i v útoku
-vedieť vysvetliť základné pravidlá
vybraných športových hier
-vedieť zostaviť a prakticky viesť
rozcvičenie (vlastné, aj skupinu
spolužiakov) pred hrou, resp.
stretnutím
-vykonávať funkciu rozhodcu
(pomocného rozhodcu), zapisovateľa,
časomerača na hodinách určených na
hru (stretnutie) a v záujmovej forme
športových hier a viesť
jednoduchý pozorovací hárok o
hráčskom výkone družstva
-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho
individuálneho športového výkonu a
aj
výkonu svojho družstva

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Využiť motivačné
metódy: osobný
príklad, vzor
športovca.

Tematický celok

6. Netradičné PA

Časová
dotácia

6
hod.

Obsahový štandard

Téma

Základy techniky a pravidlá hry

Výkonový štandard
Poznať význam základných pravidiel florbalu.

NŠ – Florbal

výklad, ukážka,
nácvik zručností

.

7. Netradičné
športy

8.Testovanie

4
hod.

4
hod.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Úpoly
Aerobik
Kangoo Jump
Zumba
Florbal

Úpoly- základné princípy
sebaobrany, dvíhanie, nosenie,
skladanie súpera, techniky
pádov
Aerobik- základná terminológia, jednoduché
choreografie
a cvičenie na hudbu

Motivačné
a expozičné metódy,
individuálny prístup k
žiakom
Poznať význam základných športových
úpolov a sebaobrany. Dodržiavať etiku
čestného boja a primeranosť
sebaobrany.
Vedieť používať základné techniky bojových činností v zmysle sebaobrany.
Dbať na zásady úrazovej zábrany.
Vedieť pomôcť druhému v prípade
napadnutia.
Poznať základné delenie aerobiku.
Poznať základnú terminológiu aerobiku.
dodržiavať zásady správneho cvičenia.

Člnkový beh 10 x 5m
Skok do diaľky z miesta
Ľah – sed
Beh 12min.
Výdrž v zhybe

Rozvoj všestrannej
telesnej a
pohybovej zdatnosti,
ktoré
zlepšujú harmonický
rozvoj,
psychickú odolnosť,
interperso- nálne
vzťahy, sebavedomie
a sebaistotu.
Zlepšenie
koordinačných schopností a
pohyblivosti.

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

1. Poznatky z
telesnej kultúry

Časová
dotácia

2 hodiny,
priebežne

Ročník: deviaty
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Téma

 olympionizmus
(symbolika)
 kalokagatia a
fair-play
 prvá pomoc pri
drobných
poraneniach
 športovec
a životospráva

Obsahový štandard

-základné poznatky o formách
pohybovej aktivity v režime dňa
(ranné cvičenie, spontánna pohybová
aktivita, racionálne využívanie
voľného času a pod.)
-úloha rozcvičenia pred vykonávaním
pohybových činností
-význam správnej životosprávy pre
pohybový výkon a negatívne vplyvy
fajčenia, alkoholu a nedovolených
látok na zdravie a pohybový výkon
-telesné zaťaženie, meranie a
vyhodnocovanie údajov o pulzovej
frekvencii
-základné poznatky z biológie
človeka súvisiace a účinok
pohybovej aktivity na
vlastný organizmus
-úspechy našich športovcov na OH,
MS, ME
-olympijská výchova so zameraním
na poznatky o MOV, SOV (poznať
jeho symboliku), o olympijských
hrách, kalokagatii a fair-play,
-prvá pomoc pri drobných
poraneniach.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-poznať drobné organizačné formy
Ochrana života
telesnej a športovej výchovy
a zdravia
-vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním pohybovej činnosti
-dodržiavať pravidlá správnej
životosprávy
-vedieť posúdiť a diagnostikovať
úroveň svojej pohybovej výkonnosti a
telesného
rozvoja podľa daných noriem
-poznať základné olympijské idey a
riadi sa nimi vo svojom živote
-vedieť poskytnúť prvú pomoc pri
úraze v rôznom prostredí
-dodržiavať bezpečnostné a
hygienické požiadavky pri vykonávaní
pohybovej činnosti
-dodržiavať osvojené pravidlá pri
vykonávaní pohybových činností
-používať odbornú terminológiu
osvojených pohybových činností

Tematický celok

2. Všeobecná
gymnastika

Časová
dotácia

8
hod.

Téma

1. KONDIČNÁ
GYMNASTIKA
(posilňovacie
cvičenia, rozvoj
kondičných
a kondično –
koordinačných
schopností)
2. ZÁKLADNÁ
GYMNASTIKA
(akrobatické
cvičenia,
skoky a obraty,
cvičenia
na náradí a s
náradím,
cvičenia s náčiním,
relaxačné a dychové
cvičenie, poradové
cvičenie)
3. RYTMICKÁ
GYMNASTIKA
(pohybová
skupinová
skladba)

Obsahový štandard

-zásady držania tela, správne
držanie tela, chybné držanie tela
-základné názvoslovie telesných
cvičení,
-pohybové prostriedky všeobecnej
gymnastiky
-štruktúra gymnastickej jednotky úvodná, prípravná, hlavná, záverečná
časť vyučovacej hodiny
-prípravné, imitačné cvičenie,
metodický postup osvojovania
a zdokonaľovania polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb
-organizačná činnosť na vyučovacej
jednotke
-zdravotne orientovaná zdatnosť,
pohybový režim, redukcia hmotnosti,
obezity
-pozitívny životný štýl.

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-vedieť správne pomenovať, popísať
jednotlivé cvičebné polohy, pohyby,
cvičebné tvary
-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie
-vedieť prakticky ukázať gymnastické
cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby
a pohybové kombinácie s ich
vykonaním v zostave jednotlivca
alebo skupiny
-vedieť preukázať poznatky z
organizácie, bezpečnosti, dopomoci,
záchrany, uplatňovať optimálnu
techniku pri vykonávaní základných
gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch
-vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a
kompozíciu (obsahovú skladbu)
konaného
gymnastického cvičenia, postrehnúť
a posúdiť chyby v predvedení,
držaní tela, rozsahu pohybov,
svalovom napätí, ochabnutosti tela
-vedieť posúdiť reálne svoju
individuálnu pohybovú úroveň

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia

Tematický celok

3. Atletika

Časová
dotácia

14
hod.

Téma

 atletická abeceda
 nízky a
polovysoký štart
 šprint/60m/
 vytrvalostný
beh/1500m/
štafetový a
prekážkový beh
 skok do diaľky
 hod loptičkou /
Granátom

Obsahový štandard

-základná terminológia a systematika
atletických disciplín
-technika atletických disciplín
-základné pravidlá súťaženia a
rozhodovania atletických súťaží
-organizácia súťaží (časomerač,
rozhodca, zapisovateľ)
-zásady fair-play
-bezpečnosť a úrazová zábrana
-zásady hygieny a vplyv atletiky na
zdravý vývin mládeže

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-vedieť sa orientovať v základných
Multikultúrna
atletických disciplínach,
výchova
charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať
Mediálna výchova
-poznať význam a vplyv základných
prostriedkov kondičnej prípravy na
zdravý rozvoj organizmu a využíva
ich vo svojej spontánnej pohybovej
aktivite
-poznať základné pravidlá atletických
disciplín a pod dohľadom pedagóga je
schopný
pomáhať pri organizácii a
rozhodovaní atletických súťaží
-poznať význam rozcvičenia a vie sa
aktívne zapojiť do jeho vedenia
-poznať a v živote uplatňovať zásady
fair-play ako súťažiaci, rozhodca,
organizátor,
divák

Tematický celok

4.Základy
gymnastických
športov

Časová
dotácia

10

Téma

 Športová
gymnastika –
prostné, hrazda,
preskok – D
kruhy – CH
 Moderná
gymnastika dievčatá
– švihadlo, lopta

Obsahový štandard

-význam a zmysel vykonávania
gymnastických športov
-zásady držania tela, estetickopohybové prostriedky gymnastických
športov
-terminológia polôh a pohybov,
cvičebných tvarov
-disciplíny a cvičebný obsah športovej
gymnastiky žien, mužov; športového
aerobiku, modernej gymnastiky,
gymteamu -prípravné, imitačné
cvičenie, metodický postup
osvojovania a zdokonaľovania
polôh, pohybov, cvičebných tvarov,
väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej
skladby
-zásady motorického učenia v
gymnastických športoch, organizácia
pretekov
-zásady bezpečného správania,
dopomoc, záchrana pri cvičení
-zdravotne orientovaná výkonnosť,
redukcia hmotnosti, obezity
-pozitívny životný štýl

Výkonový štandard

-poznať gymnastické športy, vedieť
popísať disciplíny, ich cvičebný
obsah, zameranie, a cieľ
-vedieť správne pomenovať cvičebné
polohy, pohyby, cvičebné tvary
-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so
zameraním na vybraný gymnastický
šport
-vedieť prakticky ukázať imitačné,
prípravné cvičenia, základné cvičebné
tvary, zaradiť a predviesť pohybové
kombinácie v zostave jednotlivca
alebo skupiny
-uplatňovať optimálnu techniku pri
vykonávaní gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch
-vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a
skladbu gymnastického cvičenia v
disciplínach
vybraného gymnastického športu
-dokázať postrehnúť chyby v
predvedení, držaní tela, rozsahu
pohybu, svalovom
napätí, poznať práva a povinnosti v
gymnastických pretekoch
-vedieť posúdiť reálne svoju
individuálnu športovú úroveň

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Ochrana života
a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Tematický celok

5. Športové hry

Časová
dotácia

18
hod.

Téma

 volejbal
 basketbal
 vybíjaná – D
 futbal – CH

Obsahový štandard

Výkonový štandard

-systematika herných
činností, základná
terminológia
-technika herných činností
jednotlivca
-herné kombinácie a herné
systémy
-herný výkon v športových
hrách, hodnotenie športového
výkonu
-funkcie hráčov na
jednotlivých postoch
-základné pravidlá vybraných
športových hier
-organizácia jednoduchej
súťaže v športových hrách
(rozhodcovia, časomerači,
zapisovatelia, pozorovatelia a
pod.)
-zásady fair-play.

-vedieť správne pomenovať, popísať,
prakticky ukázať, v hre (stretnutí)
uplatniť
techniku základných herných činností
jednotlivca a využiť herné kombinácie
a systémy
-vedieť pomenovať a popísať funkcie
hráčov v obrane i v útoku
-vedieť vysvetliť základné pravidlá
vybraných športových hier
-vedieť zostaviť a prakticky viesť
rozcvičenie (vlastné, aj skupinu
spolužiakov) pred hrou, resp.
stretnutím
-vykonávať funkciu rozhodcu
(pomocného rozhodcu), zapisovateľa,
časomerača na hodinách určených na
hru (stretnutie) a v záujmovej forme
športových hier a viesť
jednoduchý pozorovací hárok o
hráčskom výkone družstva
-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho
individuálneho športového výkonu a
aj
výkonu svojho družstva

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Využiť motivačné
metódy: osobný
príklad, vzor
športovca.

Tematický celok

6. Netradičné PA

Časová
dotácia

6
hod.

Obsahový štandard

Téma

Základy techniky a pravidlá hry

Výkonový štandard
Poznať význam základných pravidiel florbalu.

NŠ – Florbal

výklad, ukážka,
nácvik zručností

.

7. Netradičné
športy

8.Testovanie

4
hod.

4
hod.

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Úpoly
Aerobik
Kangoo Jump
Zumba
Florbal

Úpoly- základné princípy
sebaobrany, dvíhanie, nosenie,
skladanie súpera, techniky
pádov
Aerobik- základná terminológia, jednoduché
choreografie
a cvičenie na hudbu

Motivačné
a expozičné metódy,
individuálny prístup k
žiakom
Poznať význam základných športových
úpolov a sebaobrany. Dodržiavať etiku
čestného boja a primeranosť
sebaobrany.
Vedieť používať základné techniky bojových činností v zmysle sebaobrany.
Dbať na zásady úrazovej zábrany.
Vedieť pomôcť druhému v prípade
napadnutia.
Poznať základné delenie aerobiku.
Poznať základnú terminológiu aerobiku.
dodržiavať zásady správneho cvičenia.

Člnkový beh 10 x 5m
Skok do diaľky z miesta
Ľah – sed
Beh 12min.
Výdrž v zhybe

Rozvoj všestrannej
telesnej a
pohybovej zdatnosti,
ktoré
zlepšujú harmonický
rozvoj,
psychickú odolnosť,
interperso- nálne
vzťahy, sebavedomie
a sebaistotu.
Zlepšenie
koordinačných schopností a
pohyblivosti.

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 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie
ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy
maďarský - magyar

Človek a hodnoty
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Családi nevelés
Deviaty
týždenne 1 hodina
ročne:

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Výchova k manželstvu a rodičovstvu má výrazne interdisciplinárny charakter, pretože sa dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe
pedagogické, biologické, psychologické i sociologické poznatky a aspekty o dospievaní, sexualite, o sociálnych vzťahoch a ich hodnote v ľudskom živote.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu je ucelený systém výchovy a vzdelávania žiakov, preto sa dá pri relevantných témach aplikovať aj v ostatných učebných predmetoch. Výchova k manželstvu a rodičovstvu musí predovšetkým vychádzať z potrieb dospievajúceho dievčaťa a chlapca v závislosti na ich veku
a štádiách psychosexuálneho vývinu. Úspech výchovy k manželstvu a rodičovstvu závisí predovšetkým od osobnosti učiteľa, od jeho odbornej, profesionálnej pripravenosti, ale aj od jeho osobnostných predpokladov, postojov k danej výchovnej problematike, a najmä od jeho vzťahu úcty k žiakom/žiačkam.
Efektívnosť výchovy k manželstvu a rodičovstvu je podmienená aj jej obsahom, cieľmi, rozmanitosťou a vhodnosťou aplikovaných metód a techník vo
výchovnom procese. Všetky informácie, ktoré učiteľ žiakom sprostredkúva, musia zodpovedať súčasnej úrovni vedeckého poznania a musia byt primerané
veku z hľadiska biologického, psychického a sociálneho vývinu žiaka. Je to nevyhnutné preto, že učiteľ odovzdáva žiakom nielen vedecké fakty a poznatky,
ale predovšetkým formuje ich postoje, pomáha im vytvárať žiaduci hodnotový systém, učí ich správaniu v reálnych životných situáciách, aktuálnych
i očakávaných.
Obsah výchovy k manželstvu a k rodičovstvu v nižšom sekundárnom vzdelávaní tvoria tieto tematické celky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priateľstvo
Kultivované dospievanie (a vývinové úlohy tohto obdobia, chcem byť sám sebou v názoroch, postojoch i v správaní)
Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov
Zodpovedný prístup k sexualite, sebaúcta i úcta k druhým
Negatívny vplyv alkoholu, drogových i vzťahových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka
Zásady bezpečného správania

1. Priateľstvo
Citový vývin v období dospievania, Poznanie a pozitívny vzťah k druhým. Zmysel prvých priateľstiev a ich význam v ţivote dospievajúceho dievčaťa
a chlapca. Priateľstvo medzi chlapcami a dievčatami. Náklonnosť, zamilovanosť a láska. Význam citov pre zdravý psychosexuálny rozvoj dievčat a chlapcov. Empatia ako dôleţitý predpoklad dobrých vzťahov. Otvorená komunikácia, tvorivé riešenie problémov vo vzťahoch.
2. Kultivované dospievanie
Psychické a fyzické zmeny v období dospievania. Menštruácia, polúcia. Masturbácia. Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania. Vplyv telesných a
psychických zmien v puberte na zmenu postojov dievčat a chlapcov k svojmu telu a zmeny v kvalite postojov k druhému pohlaviu. Rozdiely
v psychosexuálnom vývine dievčat a chlapcov v období dospievania. Sexualita v živote človeka. Kultivovaný a kultúrny prejav sexuality ako obraz
mravného a sexuálne zrelého človeka. Požiadavka pohlavnej zdržanlivosti (pohlavnej abstinencie) v období dospievania ako podmienka udržania a posilňovania
sexuálneho (v zmysle definície WHO,1974) a reprodukčného zdravia. Rozdiely medzi biologickou, psychologickou a sociálnou zrelosťou.
3.

Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov

Stavba a funkcia rozmnožovacích ústrojov. Oplodnenie. Priebeh gravidity. Vývin plodu. Pôrod. Zásady starostlivosti o gravidnú ženu a plod. Úcta a
ohľaduplnosť k tehotnej žene. Starostlivosť o novorodenca vyžaduje nielen poznanie ale i trpezlivosti a obetavosť. Prirodzená výživa dieťaťa. Negatívne vplyvy
ohrozujúce zdravie a život plodu: drogy (alkohol, fajčenie, ďalšie drogové závislosti), stres, nesprávna výživa, rizikový spôsob života.
4. Zodpovedný prístup k sexualite
Sexualita ako prirodzený prejav ľudského jedinca, ale aj ako prejav kultúrnosti a kultivovanosti osobnosti človeka. Nebezpečenstvo citového otupenia pri
odtrhnutí sexu od osobného vzťahu a zodpovednosti. Zdravotné a psychologické riziká striedania sexuálnych partnerov, oddialenie sexuálnych aktivít do
nadviazania trvalého partnerského vzťahu. Vernosť a poznanie sexuálneho partnera a jeho zdravotného stavu ako najlepšia prevencia pred infekciou
HIV/AIDS a pred pohlavnými chorobami. Riziká riskantného sexuálneho správania: šírenie AIDS a ďalších pohlavných chorôb, neţiaduca gravidita, nechcené
deti, interrupcie, nezrelé manželstvá. Optimálne podmienky pre zdravé a šťastné rodičovstvo. Spôsoby predchádzania konfliktov. Plánované rodičovstvo.
Základné poučenie o prirodzených, ekologických metódach plánovaného rodičovstva a o antikoncepcii.
5.

Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie

Drogy a ich vplyv na sexuálne správanie – strata zábran, riziko predčasných sexuálnych aktivít s ich negatívnymi dôsledkami. Zdravotné a sociálne riziká
zneužívania drog. Súvislosti medzi aplikáciou drogy a možnosťou nákazy HIV/AIDS. Drogy v období gravidity a počas dojčenia. Riziká pre plod a novorodenca. Učiť sa odolávať tlaku okolia. Rozvíjanie asertívnych techník. Vedieť povedať nie.
6.

Zásady bezpečného správania

Prejavy týrania a zneužívania detí. Nebezpečenstvo detskej pornografie a sexuálneho zneužívania detí. Spoločenská a osobná ochrana pred týmito sociálnopatologickými prejavmi. Príprava detí na aktívnu sebaobranu a naučenie bezpečného správania a riešenia krízových situácií. Problematika komerčného
sexuálneho zneužívania detí.

Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní
poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak vytvoriť optimálne medziľudské
vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia.
V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania je možné navrhovaný ciel dosiahnuť prostredníctvom plnenia nasledovných čiastkových cieľov:
 pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjania tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov
medzi pohlaviami,
 dať žiakom ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní osvojiť si spoločensky žiaduce a eticky správne postoje, názory a presvedčenie, aby vedeli
 správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a v rodine,
 viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality,
 pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach psychosexuálneho vývinu na základe mravných a všeobecne platných hodnôt
a noriem,
 prispievať k prehĺbeniu poznatkov o sexuálnom rozmere nášho života a k jeho pochopeniu. V tomto procese sú podstatné city, hodnoty a kultivovaná
komunikácia,
 sprostredkovať žiakom základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách v puberte,
 v týchto súvislostiach dať žiakom aj primerané informácie o anatómii a fyziológii rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, priblížiť
im proces rozmnožovania, vnútromaternicový vývin plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu,
 vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady
rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov a detí, zoznámiť ich s medzinárodnými konvenciami o právach dieťaťa a s Deklaráciou práv dieťaťa,
 vysvetliť žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy
HIV/AIDS,
 zoznámiť žiakov s metódami plánovaného rodičovstva – prirodzené ekologické metódy plánovaného rodičovstva založené na poznaní
zákonitostí
 plodnosti ženy a rôzne metódy antikoncepcie, ich pozitívny či negatívny vplyv na zdravotný stav a vzájomný vzťah medzi mužom a ženou, či životné
prostredie,
 vysvetliť žiakom nebezpečenstvo zneužívania drog pre reprodukčné zdravie a možnosti nákazy HIV/AIDS,
 naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám, ale naučiť ich aj aktívnej obrane pred možným sexuálnym
zneužitím,
 rozvíjať u žiakov kritické myslenie pri hodnotení mediálnych produktov ponúkajúce rôzne životné štýly, modely správania sa muža a ženy i
zkomercionalizáciu ľudskej sexuality.
 naučiť žiakov potrebným sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu a empatie. V týchto súvislostiach im zdôrazniť význam sebaovládania a
sebadisciplíny pri vytváraní kvalitných a rovnocenných medziľudských vzťahov.

Učebné zdroje
- časopisy, knihy, filmy, materiály zo zdrojov internetu k aktuálnym témam, rôzne výsledky prieskumov,
- internet – rôzne príspevky odborníkov prístupné z IKT,
- Je dôležité, aby žiaci v tomto vývinovom období mali možnosť formou diskusií, ankiet, scénok, hraním rol, atď. nielen formulovať vlastné názory na
oblasť ľudskej sexuality, ale aj rozoznávať niekedy až manipulatívny vplyv masmédií na verejnú mienku svojím komerčným a hedonistickým ladeným
pohľadom. Žiaci potrebujú poznať nezaujatú pravdu o dôsledkoch rôznych alternatívnych foriem správania sa, aby si mohli slobodne a informovane zvoliť
svoju cestu. Výchova k slobode je základnou úlohou rodičov i pedagógov v súčasnej kultúre.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 787, 930 39 Zlaté Klasy
Predmet: Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Časov
á
dotáci
Čo je vlastne Rodina a2
Úvod
Tematický celok

Téma

September – jún

Priateľstvo
september

Kultivované
dospievanie

September - október

2

6

Ročník: d e v i a t y
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Obsahový štandard
Vysvetlenie pojmu RODINA

Priateľstvo. náklonnosť, Priateľstvo medzi chlapcami a dievčatami
Náklonnosť, zamilovanosť a láska
zamilovanosť a láska
Význam citov pre zdravý psychosexuálny rozvoj
dievčat a chlapcov
Empatia ako dôležitý predpoklad dobrých
vzťahov
Otvorená komunikácia, tvorivé riešenie
problémov vo vzťahoc

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Charakteristika a typy rodín , rodinného života, OV, Náboženská výchova, etická
spolupatričnosť - tolerancia – úcta
výchova

Žiak:
-správne hodnotí vzťahy medzi pohlaviami,
vzťahy v manželstve a v rodine
- chápe pojmy zodpovednosť a vernosť

Prosocionálna výchova

Význam citov pre zdravý psychosexuálny rozvoj dievčat a chlapcov
dospievania

Priateľstvo a láska
Utváranie predstáv o budúcom partnerovi

-chápe zmysel prvých priateľstiev v živote
dospievajúceho dievčaťa a chlapca

Mravná výchova

Fyzické zmeny v období
dospievania

Rozvíjanie sexuálnej identity
Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami

-pozná psychické a fyzické zmeny v období
dospievania ako menštruácia, polúcia,
masturbácia
-pochopí potrebu zvýšenej hygieny v
období dospievania

Biológia

Psychické zmeny v obdo- Rozvíjanie sexuálnej identity
Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami
bí dospievania

-pozná a chápe
Osobnostný a sociálny rozvoj
mravné, sociálne, psychologické a fyziologické
zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia

Kultivované dospievanie Rozvíjanie sexuálnej identity
Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami

Sexualitu chápe ako prirodzený prejav
ľudského jedinca, ale aj ako prejav kultúrnosti
a kultivovanosti osobnosti človeka.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Sexualita v živote
človeka

Priateľstvo a láska
Utváranie predstáv o budúcom partnerovi

-chápe pozitívny vzťah k druhým a zmysel
prvých priateľstiev, ich význam v živote
dospievajúceho dievčaťa a chlapca

Prírodopis

Požiadavka pohlavnej
zdržanlivosti

Požiadavka pohlavnej zdržanlivosti (pohlavnej
abstinencie) v období dospievania ako
podmienka udržania a posilňovania sexuálneho
a reprodukčného zdravia

- vie vysvetliť dôvody pre odloženie
prvého sexuálneho styku do psychosociálnej
zrelosti

Mravná výchova

Rozdiely medzi biologickou, psychologickou a
sociálnou zrelosťou
-pozná riziká riskantného sexuálneho správania: Prírodopis, etická výchova,
šírenie AIDS a ďalších pohlavných chorôb,
prosociálna výchova
nežiaducu graviditu, nechcené deti, interrupcie,
nezrelé manželstvá

Rozdiely medzi biologickou, psychologickou
a sociálnou zrelosťou

Rozpor medzi pohlavnou a psychosociálnou
zrelosťou

Anatómia a fyziológia 2
rozrozmnožovacích
ústrojov

Stavba a funkcia rozmnožovacích ústrojov

Stavba a funkcia rozmnožovacích ústrojov
Oplodnenie

-neznáme oblasti si ujasňuje dialógom s rodič- Prírodopis
mi, alebo učiteľom
-vo vzťahu k inému pohlaviu je pozorný
a vnímavý

November

Priebeh
gravidity
Čo ohrozuje plod?

Priebeh gravidity
Vývin plodu
Pôrod

-dokáže vyjadriť svoj postoj k jednotlivým
témam vo výchove k rodičovstvu

Prírodopis

Úcta a ohľaduplnosť
k tehotnej žene

„ Zázrak života“ - počatie a prenatálny život
ľudského plodu
Zásady starostlivosti o gravidnú
ženu a plod

-pozná zásady starostlivosti o gravidnú ženu a
plod
-vyjadruje úctu a ohľaduplnosť k tehotnej
žene.

Osobnostný a sociálny rozvoj

Zodpovedný prístup
k sexualite, sebaúcta
i úcta k druhým

8

Predčasný sexuálny styk, jeho prí -činy a
dôsledky

Tematický celok

Časová
dotácia

November -január

Zásady bezpečného
správania
Február - marec

4

Obsahový štandard

Téma

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

Pôrod

„ Zázrak žţivota“ - počatie a prenatálny život
ľudského plodu

-pozná negatívne vplyvy ohrozujúce zdravie a
život plodu: drogy (alkohol, fajčenie, ďalšie
drogové závislosti), stres, nesprávna výživa,
rizikový spôsob života

Biológia

Starostlivosť
o novorodenca

Starostlivosť o novorodenca vyžaduje nielen
poznanie ale i trpezlivosť a obetavosť

-pozná dôležitosť prirodzenej výživy dieťaťa
-chápe pojmy trpezlivosť a obetavosť

Biológia

Téma navrhnutá
žiakmi

Rozvod

-dokáže vyjadriť svoj postoj k jednotlivým
témam vo výchove k rodičovstvu
Sexualitu chápe ako prirodzený prejav ľudského Osobnostný a sociálny rozvoj
jedinca, ale aj ako prejav kultúrnosti
a kultivovanosti osobnosti človeka

Sexualita ako prirodzený prejav ľudského
jedinca

Rozvíjanie sexuálnej identity
Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami

Nebezpečenstvo citového otupenia, riziká
striedania sexuálnych
partnerov

Nebezpečenstvo citového otupenia pri odtrhnutí -vo vzťahu k inému pohlaviu je pozorný a vnísexu od osobného vzťahu a zodpovednosti
mavý

Prosocionálna výchova

Nadviazanie trvalého
partnerského vzťahu.
Vernosť

Vernosť a poznanie sexuálneho partnera a jeho
zdravotného stavu ako najlepšia prevencia pred
infekciou HIV/AIDS a pred pohlavnými
chorobami
Riziká riskantného sexuálneho správania

- chápe pojmy zodpovednosť a vernosť
-dokáže vyjadriť svoj postoj k
jednotlivým témam vo výchove k
rodičovstvu

Prosocionálna výchova

Pohlavné choroby

HIV/AIDS , pohlavné choroby

-chráni zdravie svoje i zdravie iných
-vie čo sú to pohlavné choroby a AIDS

Ochrana zdravia a života

Prevencia pohlavnými
chorobami

Vernosť a poznanie sexuálneho partnera a jeho
zdravotného stavu ako najlepšia prevencia pred
infekciou HIV/AIDS a pred pohlavnými
chorobami

-chráni zdravie svoje i zdravie iných
- chápe pojem zodpovednosť

Ochrana zdravia a života

Nežiaduca gravidita.
Antikoncepcia

Nežiaduca gravidita, nechcené deti, interrupcie, -chráni zdravie svoje i zdravie iných
-postupne preberá zodpovednosť za svoje
nezrelé manželstvá
rozhodnutia

Plánované rodičovstvo Optimálne podmienky pre zdravé a šťastné
rodičovstvo
Plánované rodičovstvo
Antikoncepcia

Negatívny vplyv
alkoholu, drogových i
vzťahových závislostí
na sexuálne a repro dukčné zdravie člove
ka

Marec - máj
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- chápe pojmy zodpovednosť a vernosť
-dokáže vyjadriť svoj postoj k
jednotlivým témam vo výchove k
rodičovstvu

Mravná výchova

Prírodopis

Drogy a ich vplyv

Drogy a ich vplyv na sexuálne správanie – strata -postupne preberá zodpovednosť za svoje
zábran, riziko predčasných sexuálnych aktivít s rozhodnutia
-pozná zdravotné a sociálne riziká
ich negatívnymi dôsledkami
Zdravotné a sociálne riziká zneužívania
drog
Formy aplikácie drogy a možnosť nákazy
HIV/AIDS

Osobnostný a sociálny rozvoj

Vedieť povedať nie

Rozvíjanie asertívnych techník
Vedieť povedať : nie

- postupne preberá zodpovednosť za svoje
rozhodnutia
-naučí sa odolávať tlaku okolia

Ochrana zdravia a života

Téma navrhnutá
žiakmi - beseda

Pornografia

- postupne preberá zodpovednosť za svoje
rozhodnutia
-dokáže vyjadriť svoj postoj k
jednotlivým témam vo výchove k
rodičovstvu

Tematický celok

Časová Téma
dotácia

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vťahy

- vie vysvetliť, čo je to mravná hodnota a
Význam vzťahov pre človeka, úcta k sebe aj iným mravná norma

Mravná výchova

- vie vysvetliť, čo je to mravná hodnota a
Nebezpečenstvo detskej Prejavy týrania a zneužívania detí
Nebezpečenstvo
detskej
pornografie
a
sexuálneho
mravná norma
pornografie a sexuálnezneužívania
detí
-chápe
úctu k sebe aj iným
ho zneužívania detí

Mravná výchova

Príprava detí na aktívnu Spoločenská a osobná ochrana pred týmito
sociálno-patologickými prejavmi
sebaobranu
Príprava detí na aktívnu sebaobranu a naučenie
bezpečného správania a riešenia
krízových situácií

-pomoc iným kontra šikanovanie
-ochota riešenia krízových situácií

Ochrana zdravia a života

Ochrana zdravia a života

Prejavy týrania
a zneužívania detí

Jún

Fajčenie
Alkohol

Život máme len jeden
Negatívne vplyvy ohrozujúce zdravie a život:
drogy (alkohol, fajčenie, ďalšie drogové
závislosti), stres, nesprávna výživa, rizikový
spôsob života

- vie vysvetliť, čo je to mravná hodnota a
mravná norma
-dokáže vyjadriť svoj postoj k
jednotlivým témam vo výchove k
rodičovstvu

Čo je vlastne RODINA

Ako nájsť šťastie
Šťastný rodinný život

Ako zlepšiť kvality života rodín ?

-túži prispieť svojím dielom do dobrého OV, Náboženská výchova,
fungovania vlastnej rodiny
etická výchova
-vie pomenovať možnosti prosociálneho
správania vo vlastnej rodine

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, Výchova umením – príloha ISCED 2

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Umenie a kultúra Výchova
umením - Művészettel nevelés
Ôsmy
týždenne: 1 hodina

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy
maďarský - magyar

ročne: 33 hodín

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v
predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z
hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia.
Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s
umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a objaviteľského princípu vytvárať
predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov.
Predpokladaný prínos predmetu výchova umením:
- vyvážene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti žiakov;
- zdokonaľovať gramotnosť (zručnosti, vedomosti a postoje) získanú v rámci výtvarnej a hudobnej výchovy v predchádzajúcich ročníkoch;
- rozvíjať tvorivosť žiakov;
vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, a to nie cez encyklopedické vedomosti, ale hlavne
prostredníctvom zážitkov a tvorivých činností;
- naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry, získavať a vyhodnocovať informácie z rôznych zdrojov kultúrnej prevádzky (koncerty, festivaly,
prehliadky, internet, literatúra, reklama, masmédiá ...);
- experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia;
- vytvárať možnosť projektov, prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným umením, divadlom, filmom, pohybovou výchovou;
- formovať a usmerňovať hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov,
- umožňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, brainstorming, tvorivé dielne, ateliéry a pod.).

Ciele vyučovacieho predmetu
2.1. Kognitívne ciele
Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou činnosťou,
- nadobudnú schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel,
- spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie
súčasného umenia, ako aj diela charakterizujúce štýlové znaky historických epoch;
- spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické postupy, nástroje a médiá;
- na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou
kultúrou získavajú úctu ku tvorcom a dielam svojej krajiny;
- na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
- nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;
- dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať
ich vplyv na umenie,
- dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej výchovy.
2.2 Socioafektívne ciele
- prostredníctvom precítenia a pochopenia umeleckých diel žiaci dokážu prekonať svoj egocentrizmus a stotožniť sa do istej miery s autormi týchto diel
(empatia) pri zachovaní svojich vlastných názorov a postojov (asertivita);
- uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a pri vnímaní umeleckých diel;
- dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- vedia prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadajú v ich tvorivých osudoch inšpiráciu pre vlastný život,
- získavajú schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,
- chápu umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a
skultúrnenia svojho života.

Učebné zdroje
Učebné zdroje: internet, dvd, reprodukcie autorov svetového, maďarského a slovenského umenia, výstavby, koncert, divadlo, tanečné divadlo

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy
Predmet: Výchova umením
Tematický celok
Zvuk a obraz – Jazyk
umenia

Časová
dotácia
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Ročník: 8.
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Téma

Obsahový štandard

Obraz v hudbe,
hudba v obraze
(5 hodín)

Výber hudobných skladieb k
výtvarným dielam
Hľadanie výtvarných ekvivalentov
k hudobnému jazyku
Výtvarné stvárnenie hudobných
foriem (žánrov a štýlov)

Vyjadrovacie
prostriedky
a ich štylizácia v hudbe
a výtvarnom umení /
citové pôsobenie
výrazu - správne
vidíme len srdcom
(5 hodín)

Štylizačné variácie motívu, tvaru
Štýl a výraz emócií v hudbe Láska
a
nenávisť
stvárnená
v
hudobných dielach
Ľudové a umelé piesne s tematikou
lásky, radosti, strachu,...

Multimédiá – pohyb a
dej prostredníctvom
obrazu a zvuku;
technika – tretia ruka
človeka
(3 hodín)

Film, strihanie zvukov a filmových
záberov
Obrazovo-zvuková koláž

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

-orientačne poznať autorov svetového a
slovenského umenia
-poznať charakteristické diela a štýl epoch
európskeho umenia
-diskutovať o umeleckých dielach
-verbálne vyjadriť emócie z počúvanej hudby
-vedieť odôvodniť výber hudby (hudobného
motívu)
-výtvarne vyjadriť rôzne hudobné formy
(figuratívne i nefiguratívne ponímanie)
-zvládnuť základy narábania s rôznymi
výtvarnými nástrojmi (ceruza, štetec, pero...),
narábať s farbou
-vytvárať
série
z jedného
motívu
a jednoduché variácie motívu
- tvorivo pouţívať vybrané výtvarné techniky
(kresba,
kolorovaná
kresba,
maľba,
modelovanie,...)
a prostredníctvom
nich
vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty
- vnímať, analyzovať, hodnotiť a porovnávať
hudobné skladby (hudobné motívy)
-intonačne
čisto,
kultivovane
a so
zodpovedajúcim výrazom zaspievať vybrané
ľudové, umelé a populárne piesne
-vybrať časť videnej skutočnosti za účelom
zobrazenia – záber (fotografia, film)
-poznať ţánre filmu a základné tendencie
v jeho vývoji
-zvládnuť základné technické postupy a
zákonitosti fotografovania
-zvládnuť základné grafické operácie na
počítači

Dejepis,
Multikultúrna výchova,
Environmentálna výchova,
Protidrogová výchova,
Environmentálna výchova

Tematický celok
Tradícia a identita

Časová Téma
dotácia
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Umenie a
náboženstvo,
umenie baroka
Človek a viera (6
hodín)

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Vianočné koledy

- intonačne čisto a kultivovane zaspievať
vybrané vianočné koledy a piesne
- poznať charakteristické diela a štýl epoch
európskeho umenia (obdobie baroka)
- vnímať, analyzovať, hodnotiť a porovnávať
hudobné skladby
- diskutovať o umeleckých dielach
- zvládnuť základy narábania s rôznymi
výtvarnými nástrojmi (ceruza, pero, uhlík, ...)
- tvorivo používať vybrané výtvarné techniky
- kreslenie prostredníctvom linky, šrafovania,
tieňovania
- vnímať a porovnávať charakter okolitej
krajiny (svojej obce) a charakter hudobných
tradícií s inými typmi kultúr (charakteristické
prvky mesta, dediny, pamiatky, folklór, ...)
- verbálne vyjadriť hudobný záţitok
- vybrať vhodnú hudbu a vytvoriť scenáre k
rôznym udalostiam v meste alebo na
vidieku
- tvorivo spracovať charakteristické podnety z
prostredia svojej obce (regiónu) a výtvarne
vyjadriť vlastné nápady

Environmentálna výchova,
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Slovenská literatúra,
Výtvarná výchova,
Ľudské práva, Čitateľská
gramotnosť, Výchova k
manželstvu a rodičovstvu

Vyjadrenie posvätného
a transcendentna v hudbe
Baroková architektúramaliarstvo a sochárstvo
Kresba prvkov barokovej
architektúry

Mestské a vidiecke korene
umenia
Prostredie a
situácia/ väzby
hudby a
výtvarného
umenia na
konkrétne
prostredie
(3 hodín)

Prieniky umení
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Divadlo a tanec,
spojenie s
hudbou a
dizajnom
Človek medzi
ľuďmi
(3 hodín)

Divadlo a tanec
(interdisciplinárny projekt)
Hudobné charaktery a portrét

Portrét
spolužiaka
(8 hodín)

Literárny opis spolužiaka
Portrét v dejinách umenia
Fotografický portrét
Kresba portrétu spolužiaka –
kreslenie
podľa modelu
Kresba portrétu – karikatúra
Mentálny portrét ľudskej
osobnosti v hudbe

- orientačne poznať autorov svetového,
maďarského a slovenského umenia
- pohybovo stvárniť rôzne postavy, charaktery
- verbálne vyjadriť emócie z počúvanej hudby
- výtvarne stvárniť postavy, charaktery na
základe počúvanej hudby (návrhy kostýmov a
masiek)
- poznať charakt. diela európskeho umenia
- vedieť opísať spolužiaka (jeho tvár,
postavu,
zvyky, vkus, vlastnosti, ...)
- zvládnuť základné technické postupy
a
zákonitosti fotografovania
- nakresliť portrét so zachovaním proporcií
(kresba podľa modelu)
- vedieť sa tvorivo vyjadriť základnými
technickými
postupmi
kreslenia,
maľovania, jednoduchých grafických techník,
fotografovania

Zemepis,
Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Vlastenecká výchova,
Multikultúrna výchova,
Environmentálna výchova,
Protidrogová výchova,
Ľudské práva

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 ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie

Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah výučby

Umenie a kultúra
Výtvarná výchova – Képzőművészeti nevelés
piaty, šiesty, siedmy
týždenne 1 hodina
ročne:

ŠkVP ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Maďarský

33 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet výtvarná výchova plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou
činnosťou - z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a seba vyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i
analytického myslenia - vedomých i nevedomých duševných aktivít. Uskutočňuje sa s:
- dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám,
- nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré takéto zručnosti nevyžadujú,
- väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi a poznávaciu funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými
prostriedkami.
Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po
vizuálnom vyjadrení skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom zobrazení pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej
dokonalosti prejavu, po pluralite spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do vzťahu s myslením estetickým.
Detskú spontánnosť má postupne nahrádzať jej dospelý ekvivalent - duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním vedomej tvorivej operatívnosti.
Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné, civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa jeho technické schopnosti. Preto vo výtvarnej
výchove potrebuje objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu.

Vyučovanie VV je programovaný a riadený proces v ktorom ale učiteľ iniciuje, rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia žiaka.
Východiskami tohto procesu sú:
1. činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave
poznania vizuálnej kultúry;
2. témy/námety/obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický a kultúrny charakter;
3. v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa.

Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sú:
Kognitivné ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií - jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak
zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané
typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia a iné kultúry. Cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej
reflexii sveta vizuálnych znakov (multimédiá, reklama, výtvarné médiá, architektúra, dizajn), k vedomému pouţívaniu zobrazovania a jeho kritickej selekcii.
Senzomotorické ciele
Vedome rozvíjať tvorivosť. Umožniť ž iakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný
prístup, vlastný názor a vkus. Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom VV rozvíjať tvorivosť v
jej základných, všeobecne uplatnitelných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami
prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafekíivne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok
aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry - vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho
vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti - rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a
taktiež formovanie a aktívne používanie zručností - to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej
výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne
kognitívnymi predmetmi. V rámci niţšieho sekundárneho vzdelávania to predstavuje vedomé hľadanie formálnych a obsahových súvislostí s prírodovednými i
humanitnými predmetmi a s inými druhmi umenia.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
- Encyklopédie dejín umenia, informácie získané z internetu, učebnica výtvarnej výchovy;
- Čarný: Výtvarná výchova pre 7. roč.

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický celok
Výtvarný jazyk /
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Moţnosti
zobrazovania
videného sveta

Časová
Téma
dotácia
negatív a pozitív
4
/v plošnom vyjadrení
negatív a pozitív
/v plastickom
vyjadrení
4

Obsahový štandard
Výtvarne vyjadrovať znaky, tvary, farebnosť,
priestorové princípy prírodnín. Vnútorné
členenie prírodnín, dotváranie na základe
fantázie.

Odhaľovať zákonitosti stavby prírodných a
kreslenie predmetu
umelých foriem, kultivovať priestorové
podľa skutočnosti/
modelácia šrafovaním videnie , cítenie a vyjadrovanie.
tieňovaním,
lavírovaním

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Žiak vníma morfologické znaky, tvary a Ochrana človeka a
farebnosť prírodnín, ich rezov a štruktúr. prírody
Žiak ovláda prácu s ceruzkou, tieňovanie,
kresbu perom, prácu s umeleckými a iné
kombinované techniky.
Žiak ovláda jednoduché lineárne kresby, Matematika
tieňovanie, prácu s uhľom, drievkom,
lavírovať akvarelovými farbami, ovláda
priestorové videnie, je schopný dané prvky
fantazijne dotvárať.
Žiak ovláda hlavné znaky výtvarných Multikultúrna výchova
smerov 20.storočia, vymenuje hlavných Dejepis
predstaviteľov, nalyzuje výtvarné dielo,
vyjadrí súd, akceptuje umenie.

1

kubizmus
a konštruktivizmus

Vytvárať základy uvedomelého vzťahu k
výtvarnému umeniu, rozvíjať umelecký a
estetický vkus. Analýza umeleckých diel.

1

surrealizmus

Rozvíjať vnímanie, prežívanie a hodnotenie Žiak pozná základné znaky surrealizmu,
výtvarného diela, chápať význam osobnosti jeho hlavných predstaviteľov, pozná,
umelca vo vzťahu k dobe a spoločnosti.
chápe a hodnotí umelecké dielo,vie
vyhľadávať informácie o umení pomocou
multimédií a pracovať s umeleckou lit.

1

abstraktné umenie

Rozvíjať elementárne chápanie odlišnosti
umeleckého chápania.

1

Prehlbovať estetický vzťah, vnímať funkciu
ranokresťanské a
hmotnej kultúry a podmienky vzniku
byzantské umenie
umeleckých diel.
/mozaika
alt.. ranokresťanské a
byzantské umenie
/ikona

Podnety výtvarného
umenia/médiá,štýly,
procesy, techniky,
techniky, témy

Podnety výtvarného
umenia

Ročník: piaty
1 hodina týždenne

Multikultúrna výchova
Dejepis

Žiak pozná pojem abstrakcia, dokáţe sám
vytvoriť abstraktnú prácu, dokáže oceniť
umelecké diela.
Žiak ovláda pojem mozaika, freska,
ikona, Všíma si hlavné znaky baziliky,
ovláda pojem bazilika, apsida, klenba,
vitráţ, relief a basrelief, pozná
najznámejšie pamiatky architektúry,
dokáţe zhodnotiť tvorbu umelcov,
vychádzajúcu z doby a pozná pojem
sakrálna stavba.

Multikultúrna výchova
Dejepis

Tematický celok
Podnety fotografie

Časová
dotácia
2

Téma
základy práce
s fotoaparátom / hry
s ostrosťou
a neostrosťou

Obsahový štandard

Prierezové témy

Výkonový štandard

Medzipredmetové vzťahy

Rozvíjať cit a pochopenie pre estetické Žiak ovláda základy práce s klasickým, ale Mediálna výchova
usporiadanie
objektov
na
základe hlavne digitálnym fotoaparátom, ovláda Informatika
kompozičné vzťahy na fotografiách,
experimentovania.
dokáţe
vybrať lineárne perspektívy,
posúdiť fotografiu, vie pracovať

/digitálny fotoaparát,
uloţenie a základné
operácie s fotografiou
v počítači

s počítačom, zmeniť farbu fotografie.

Podnety filmu a
videa

1

záber, spájanie
obrazov, montáţe,
koláţe

Pochopiť zmenu výtvarnej formy pri práci s Žiak ovláda pojmy montáţe,
rôznymi
materiálmi
prostredníctvom koláže. Demonštruje a vytvorí koláž.
experimentálnych činností.

Podnety
architektúry

2

hravé skúmanie
priestoru

Na základe hry a experimentovania poznávať
výtvarno-technické princípy a ich vplyv na
výtvarný
výraz
v
jednoduchých
priestorových útvaroch.

Žiak pozná, chápe a hodnotí praktickú a
estetickú funkciu priestorových foriem vo
vzťahu so životným prostredím a hmotnou
kultúrou. Vyjadrí svoju predstavu o
architektonických formách pri tvorbe
nekonvenčnej architektúry.

Podnety dizajnu

3

obalový dizajn
/materiál, tvar a
grafické riešenie alt.
návrh loga, značky, ex
libris

Oboznámiť sa so základnými zákonitosťami
písma. Možnosť využívania typografického
písma. Uplatniť kontrast farieb v
neukončenej i ohraničenej ploche.

Žiak ovláda základné zákonitosti lineárneho Slovenský jazyk
kresleného plošného písma, ovláda jeho
radenie v slovách, chápe hodnotenie písma
a jeho komunikatívnej funkcie. Ovláda
prácu s redisovým perom.

Podnety tradičných
remesiel

3

Podnety hrnčiarstva
/alt.: kombinácia
hrnčiarstva a
drotárstva

Poznávať a vyuţívať výrazové možnosti
materiálov a ich štruktúry vo vzťahu k ich
funkcii v úţitkovej a dekoratívnej tvorbe.
Rozvíjať citlivý vzťah k materiálu s
ohľadom na účel pri vytváraní dekoratívnoúžitkových predmetov.

Žiak získa a osvojí si základné
pri práci s hlinou, modelovacími
chápe praktické a estetické
trojrozmerných foriem, získa
zručnosti z drotárstva a iných
remesiel.

Elektronické médiá

1

úprava digitálneho
Rozvíjať cit a pochopenie pre estetickú
obrazu /skenovanie
funkciu trojrozmerných foriem a ich vzťah
/základné operácie s
k priestoru a vzájomnému usporiadaniu.
digitálnym obrazom
/alt.: ukáţky moţnosti
úpravy digitálnej
fotografie v počítači

Matematika

zručnosti
hmotami,
funkcie
základné
ľudových

Žiak ovláda základné pracovné operácie s Mediálna výchova
elektronickými
médiami,
skenovanie, Informatika
prenášanie digitálneho obrazu, farebné
upravovanie fotografie.

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Podnety hudby a
literatúry, /
synestetické
podnety

2

Grafická partitúra
/pokus o jej hudobnú
interpretá

Rozvíjať estetické cítenie a chápanie.
Obohacovať predstavivosť a fantáziu pri
výtvarnom vyjadrovaní pomocou hudobnej
produkcie.

Žiak chápe základné princípy koloru Hudobná výchova
farieb, pomocou hudby vyjadruje svoje
pocity. Dokáže použiť fantáziu, rytmicky
komponovať dekoratívnu plochu.

Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta

4

výtvarné hry
s problematikou
dejepisu
alt. výtvarné hry
s problematikou
zemepisu

Vyjadriť dejový celok vo vzťahu ku
konkrétnemu prostrediu. Rozvíjať tvorivosť,
obohacovať predstavivosť a fantáziu pri
výtvarnom vyjadrení dejín.

Žiak ovláda vyjadrenie dejového celku vo Dejepis
vzťahu ku konkrétnemu prostrediu, pouţíva Geografia
svoju predstavivosť a fantáziu vo vzťahu k
historickej problematike, uplatňuje svoje
zemepisné vedomosti, svoje predstavy o
spoločenských
udalostiach.
Ovláda
výtvarné vyjadrovanie sprostredkovaných
zážitkov.

Tradícia a identita /
kultúrna krajina

2

výtvarné
Využívať
regionálne
podnety
pre
reakcie na rôzne typy oboznamovanie sa s výtvarným umením a
regionálnych
výtvarnou kultúrou ako celkom
ornamentov
/ornamentov rôznych
kultúr

Škola v galérii
/galéria v škole

1

objavovanie
prvkov obrazu v
galerijnejj zbierke
alt. galéria na
internete

Priamy styk s voľným a úţitkovým umením
v origináli - na výstavách, v galériách, v
predajniach a v urbanistickom a prírodnom
umení.

Žiak chápe umenie a jeho premeny v Multikultúrna výchova
súvislosti
s
historickým
vývojom
spoločnosti. Ovláda možnosť využitia
ľudových motívov a ľudovej tvorby vo
výtvarnom
umení,
a
vhodné
zakomponovanie týchto prvkov do svojej
práce.
Žiak ovláda prácu s multimédiami, Mediálna výchova
encyklopédiami,
zbierkami
obrazov,
monografiami dejín umenia a možnosti ich
využitia pri získavaní informácií.

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický celok
Výtvarný jazyk /
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania

Moţnosti
zobrazovania
videného sveta

Ročník: šiesty
1 hodina týždenne

Časová
Téma
dotácia
4
mierka a proporčné
vzťahy, operácie s
proporciami

4

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Mierka, operácie s proporciami

Zvládnuť základy proporčnej stavby
predmetu rozvíjať predstavivosť
ovplyvnenú pozorovaním, uvedomovať si
pôsobenie priestoru, jeho mierky voči
človeku, naučiť sa vyjadrovať vzdialenosť
a veľkosťou, tvarom, ostrosťou a farbou

Ochrana človeka a
zdravia

kreslenie figúry podľa
skutočnosti a spamäti

Postava v pohybe - maľba podľa
skutočnosti - proporčnosť, pohyb,
farebnosť

Pochopiť a uskutočniť základný nácvik
proporčného zobrazovania podľa
skutočnosti, uvedomenie si vzájomných
pomerov zobrazovaných častí, snaha
vyjadriť statickým tvarom pohyb,
precvičiť farebné modelácie

Matematika

Podnety výtvarného
umenia/médiá,
štýly, procesy,
techniky, techniky,
témy

1

- kinetické /svetelné
umenie
- op-art

Vyjadrovať sa zákl. postupmi tvorby Multikultúrna výchova
Kontrastná čierno-biela kresba tvaru
Dejepis
predmetu a pozadia v op-artovom obraze objektu
- základné pochopenie optických hier
v op-artovom obraze, rozvoj vizuálnej
predstavivosti

výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami umenia

1

stredoveké a gotické
umenie

Vitráž: zážitok námetu a jeho
transformácia – rozkresba na farebné
plochy a konštrukciu

pochopenie myšlienkových, materiálových Multikultúrna výchova
a technických moţností doby, objavovanie Dejepis
nových možností vyjadrovania

Podnety fotografie

2

inscenovaná fotografia
/kresba svetlom, zmeny
osvetlenia – vplyv na
plasticitu

Inscenovaná fotografia - podnety svetla,
zmeny osvetlenia – vplyv na plasticitu,
vyjadrenie
-fotografovanie digitálnym fotoaparátom,
práca s počítačom

vedieť tvorivo využívať vybrané média
- príprava inscenovanej fotografie,
oboznámenie sa s moţnosťami práce so
svetlom a s tieňom

Mediálna výchova
Informatika

Podnety filmu a
videa

1

vzťah obr. a zvuku vo filme
hudba, hlas a slovo, strih

Vzťah obrazu a zvuku, hudba, hlas a lovo vo filme

práca s fotografiami
a filmovými ukážkami (filmovými zábermi)

Informatika
Mediálna výchova

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard
Vedieť rozvrhnúť základný
architektonický objekt, rozvíjať
kombinačné schopnosti, rozširovať
poznatky o štruktúre mesta a formách ich
premietania do kompozície sídla
kľúčové slovo: sídlo, zóna

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Podnety
architektúry

2

urbanizmus /plán
Urbanizmus (plán mesta)
mesta, štruktúra zón,
- výtvarná hra
doprava, uzly, vzťah ku
krajine, mesto a dedina
/fantastické priestory

Geografia

Podnety dizajnu

3

odevný dizajn /časť
odevu, doplnok

Kostýmy – návrh stredovekého odevu
(mužský, ženský odev)
Odevný dizajn (časť odevu,
odevný doplnok)

Vyjadriť
zákl.
dizajnérsky
návrh Dejepis
v kreslenej podobe, rozvíjať predstavivosť, Osobnostný a sociálny
hľadať výraz v rôznych materiáloch,
rozvoj
hľadať vzťah oblečeného tela a odevu
(skrývanie, zdôrazňovanie telesného tvaru,
dopĺňanie) podľa vtedajšieho vkusu

Podnety tradičných
remesiel

3

podnety košikárstva,
pletenie

Podnety košikárstva, pletenie
Folklórne tradície

V procese tvorby vyuţiť podnety regiónu
-využiť tradičný postup
v aktualizovanej podobe, rozvíjať
manuálne zručnosti

Environmentálna
výchova

Elektronické médiá

1

Spracovanie a montáž
obrazu

spracovanie a montáţ obrazu /vrstvy,
filtre, transformácie, farebné variácie
/písmo a obraz /alt.: simulovanie vrstiev a
filtrov prostredníctvom mechanických a
výtvarných prostriedkov

Vedieť vyuţívať vybrané média
- uplatniť predstavivosť pri narábaní s
obrazom, rozvíjanie zručností pri
operáciách s digitálnym obrazom

Mediálna výchova
Informatika

Podnety hudby a
literatúry, /
synestetické
podnety

2

návrh hudobného
nástroja na základe
zvukovej ukážky

- farebná hudba /objekt, hudobnovizuálny nástroj /alt.: zvuková plastika,
objekt
- ilustrácia fázy deja rozprávky na
základe ukážky v grafickom programe

V tvorbe vyuţiť podnety z iných Hudobná výchova
predmetov rozvíjať fantáziu, hľadať vzťah Literatúra
medzi hudbou, dizajnom, objektom
rozvíjať fantáziu, hľadať vzťah medzi
literatúrou a výtvarným umením

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta

4

podnety prírodopisu
/prírodné štruktúry

Podnety prírodopisu
(prírodné štruktúry)

Tradícia a identita /
kultúrna krajina

2

výtvarné reakcie na
tradičné formy

Výtvarná
transformácia (zobrazenie Spoznávať a využívať podnety z obce
Multikultúrna výchova
a štylizácia) symbolu mesta
-spoznávať a zamýšľať sa nad tradíciami a Osobnostný a sociálny
- (architektúry odevov, jedál, zvykov ...) súčasným životným štýlom, hľadať
rozvoj
kontinuitu a evidovať zmeny, inovovať
rozvíjať fantáziu, porovnávať
tradičné a novodobé zvyky, rituály a
životný štýl

Škola v galérii
/galéria v škole

1

obraz pre 5 zmyslov

Návšteva výstavy výtvarného
umenia v galérii výtvarného umenia
Návšteva výstav a tvorivých dielní

V procese tvorby vyuţiť poznatky Prírodopis
a podnety z iných predmetov
objavovať výtvarné kvality netradičných
pohľadov na prírodu, hľadanie vzťahu
medzi estetickým a funkčným, posilnenie
poznatkov z biológie a ich rozšírenie o
estetické hľadisko

Vedieť si ceniť a rešpektovať umenie Mediálna výchova
a kultúrne tradicie uvádzať do poznávania Environmentálna
hodnôt umenia a kultúry
vnímania výchova
problematiky vyjadrovania aktuálnym
umením

Základná škola s VJM Zlaté Klasy
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický celok
Výtvarný jazyk /
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Možnosti
zobrazovania
videného sveta

Časová
Téma
dotácia
2
poriadok a chaos,
usporadúvanie prvkov
v kompozícii

1

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

Výtvarne vyjadrovať znaky, tvary, farebnosť, Uvedomiť si rôzne moţnosti usporiadania, Geometria
priestorové princípy prírodnín. Vnútorné naučiť sa hľadať a dopĺňať zmysel v
členenie prírodnín, dotváranie na základe náhodných zoskupeniach
fantázie.
Geometrická kompozícia

kreslenie priestoru /
perspektíva

Odhaľovať zákonitosti stavby prírodných a
umelých foriem, kultivovať priestorové
videnie, cítenie a vyjadrovanie.
Kostol so Svätou korunou
Zátišie z geometrických telies

Pochopenie perspektívneho zobrazenia, Matematika
priestorových
vzťahov
videných
v
skutočnosti, prekrývanie predmetov a ich
vzájomná mierka. Všímať si umiestnenie
vecí v priestore, tvorivo reagovať na ne,
oboznámiť sa s umením inštalácie

1

dada, neodada

Vytvárať základy uvedomelého vzťahu k
výtvarnému umeniu, rozvíjať umelecký a
estetický vkus. Analýza umeleckých diel.
Dadaizmus

Pochopenie atmosféry a doby dadaizmu, Multikultúrna výchova
základné pochopenie zmyslu pop-artu
Dejepis
a nového realizmu

1

akčné umenie

Rozvíjať vnímanie, preţívanie a hodnotenie Žiak pozná základné znaky obdobia, jeho
výtvarného diela, chápať význam osobnosti hlavných predstaviteľov, pozná, chápe a
umelca vo vzťahu k dobe a spoločnosti.
hodnotí umelecké dielo
Škvrna - vylievanie farieb

renesančné umenie

Prehlbovať estetický vzťah, vnímať funkciu Pochopenie myšlienkových, materiálových Multikultúrna výchova
hmotnej kultúry a podmienky vzniku
a technických moţností doby, hľadanie
Dejepis
umeleckých diel.
vzťahov medzi prírodou, technikou a
umením, uvedomenie si kompozície
prvkov v priestore, na ploche

4

Podnety výtvarného
umenia/médiá,štýly,
procesy, techniky,
techniky, témy

výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia

Ročník: siedmy
1 hodina týždenne

Multikultúrna výchova
Dejepis

Tematický celok
Podnety fotografie

Časová
dotácia
2

Téma
fotografická reportáţ
/spájanie obrazov
/tvorba deja, záznam
akcie, performancie

Obsahový štandard

Prierezové témy

Výkonový štandard

Medzipredmetové vzťahy

Rozvíjať cit a pochopenie pre estetické Pochopiť výrazové prostriedky fotografie, Mediálna výchova
k tvorbe kompozície, pochopiť Informatika
usporiadanie
objektov
na
základe viesť
vplyvy svetelnosti
na zobrazovanú
experimentovania.
skutočnosť
Čo sa môže stať v triede

fotografická reportáţ
Podnety filmu a
videa

3

scenár /literárna
príprava filmu a videa

Pochopiť zmenu výtvarnej formy pri práci s Pochopiť nevyhnutnosť rozpracovania Literárna výchova
rôznymi
materiálmi
prostredníctvom námetu a scenára ako prvého štádia
experimentálnych činností.
prípravy filmu.
Scénka na vianočnú besiedku

Podnety
architektúry

2

typ, funkcia a výraz
stavby

Na základe hry a experimentovania poznávať
výtvarno-technické princípy a ich vplyv na
výtvarný
výraz
v
jednoduchých
priestorových útvaroch.
Škola, obchodné centrum

Rozvoj kombinačných schopností a
kauzálneho myslenia, úvod do logických
súvislostí
medzi
funkciou, tvarom,
materiálom, farbou

Podnety dizajnu

3

dizajn výrobku /návrh
úţitkového predmetu

Návrh knižnej obálky
Ťažítko z kamienka

Rozvíjanie
inovatívneho
(fantastické nápady).

Podnety tradičných
remesiel

3

podnety krajčírstva,
Vyšívanie na papier/ strihanie,
/alt.: podnety čipkárstva zapínanie, lepenie...

Elektronické médiá

2

morfing /trans-formácie Rozvíjať cit a pochopenie pre estetickú
Objavovanie možností morfingu,
funkciu trojrozmerných foriem a ich vzťah porovnávanie zmien výrazu
tvaru na iný tvar
k priestoru a vzájomnému usporiadaniu.
prostredníctvom
Práca s fotografiou na PC
softveru /alt.: transformácie tvaru na iný
tvar prostredníctvom
rozkresby, princípy
morfingu

šitie,

myslenia

Vyuţitie
tradičného
postupu
v
aktualizovanej
podobe,
rozvíjanie
manuálnej zručnosti.
Mediálna výchova
Informatika

Tematický celok

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy

vizuálna poézia /pokus o Rozvíjať estetické cítenie a chápanie. Hľadanie symbolického vzťahu medzi Hudobná výchova
Obohacovať predstavivosť a fantáziu pri výtvarnými a akustickými kvalitami
recitáciu

Podnety hudby a
literatúry, /
synestetické
podnety

2

Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta

4

telo človeka, zvieraťa

Portrét spolužiaka
Ruka - štúdia

Tradícia a identita /
kultúrna krajina

2

rozprávky, príbehy,
legendy a história obce,
regiónu spracované
výtvarnou formou

Využívať
regionálne
podnety
pre Spoznávanie a aktívne spracovávanie Multikultúrna výchova
oboznamovanie sa s výtvarným umením a mikrohistórie, rozvíjanie fantázie
Dejepis
výtvarnou kultúrou ako celkom

Škola v galérii
/galéria v škole

2

slovo a obraz

Priamy styk s voľným a úţitkovým umením Vychovávať žiaka cez zážitok aktívneho
Mediálna výchova
v origináli - na výstavách, v galériách
vyjadrovania a vnímania umeleckých diel.
Hodnotenie umeleckého diela

výtvarnom vyjadrovaní pomocou hudobnej hlásky, slova
produkcie.
(rytmus, rým, hlasitosť, farba... význam),
rozvíjanie improvizačnej schopnosti.
Kreslíme podľa hudby

Viesť žiaka k tvorivému spracovávaniu Biológia
podnetov
iných
oblastí
ľudského
poznávania, (veda, technika, teória).

