Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Alapiskola, Iskola utca 784/8, 930 39 Nagymagyar
Názov iŠVP – Az iNAT megnevezése
Názov iŠkVP – Az iIAT megnevezése
Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve

iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
Maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť – Oktatási terület
Predmet - Tantárgy
Ročník - Évfolyam
Týždenný počet hodín/ročník – Heti
évfolyamonkénti óraszám

Jazyk a komunikácia– Nyelv és kommunikáció
Slovenský jazyk a slovenská literatúra – Szlovák nyelv és szlovák irodalom
1., 2., 3., 4.
5/1., 6/2., 5/3., 5/4.

Charakteristika predmetu
Výchovno-vzdelávací proces v školách s vyučovacím jazykom národností prebieha v súlade s ratifikačnou listinou Európskej charty
regionálnych alebo menšinových jazykov a deťom občanov patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa zabezpečuje právo na
osvojenie si štátneho jazyka. Slovenský jazyk a slovenská literatúra v hierarchii učebných predmetov škôl s vyučovacím jazykom maďarským má
postavenie druhého jazyka (L2) popri maďarskom jazyku a jeho špecifickosť sa odzrkadľuje v koncepcii a v obsahu.
V primárnom vzdelávaní je východiskom skutočnosť, že žiaci prichádzajú do 1. ročníka s odlišnými jazykovými a rečovými kompetenciami,
preto pri osvojovaní si slovenského jazyka ako L2 sa vychádza z princípu opory o materinský jazyk a hlavne v začiatkoch učenia sa jazyka sa využíva
rovnaká alebo málo odlišná slovná zásoba maďarského jazyka.
Slovenský jazyk a slovenská literatúra ako kľúčový učebný predmet 1. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským je komplexný predmet a
v centre procesu jeho osvojenia sú žiaci riešiaci komunikatívne úlohy pomocou osvojeného jazyka. Keďže v reálnom živote pri riešení úloh sa
vyžaduje spoločné používanie viacerých zručností, na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa tieto zručnosti rozvíjajú
integrovane a žiaci vnímajú slovenskú reč na základe osvojených poznatkov z prírodovedných, jazykových aj esteticko-výchovných predmetov v

maďarskom jazyku. Vyššia úroveň osvojenia slovenského jazyka sa dosiahne názorným a zážitkovým vyučovaním a tvorivou aplikáciou získaných
poznatkov.
V súlade s ontogenetickou psychológiou výučba slovenského jazyka a slovenskej literatúry v nižších ročníkoch základnej školy sa delí na
začiatočnú (1. – 3. ročník ZŠ) a pokračovacia etapu (4. – 6. ročník ZŠ). Prvé tri ročníky primárneho vzdelávania tvoria jeden obsahovo spojený
cyklus. V začiatočnej etape budovania pevných základov jazykových zručností obsah predmetu tvorí počúvanie s porozumením, hovorenie, ústna
interakcia, samostatný ústny prejav, hlasné plynulé čítanie, resp. čítanie s porozumením a písanie s umožnením maximálnej diferenciácie s ohľadom
na rôzne jazykové kompetencie žiakov. Od 1. ročníka prebieha úvodný ústny kurz, od 2. ročníka čiastočne redukovaný ústny kurz s osvojovaním
základov čítania a písania. V úvodnom ústnom kurze sa kladie dôraz na počúvanie s porozumením so zabudovaním tzv. tichého obdobia, kedy
vyjadrovacia schopnosť žiakov nie je na požadovanej úrovni, ale radi sa zapájajú do rôznych hrových rečových činností. Táto etapa sa vhodne
využíva na rozvoj neverbálnej komunikácie. Úlohou počúvania s porozumením je porozumenie pokynom, príkazom a krátkym veku primeraným
textom. V 1. a 2. ročníku sa počúvanie s porozumením integruje do usmerňovaného rozhovoru. V 3. a 4. ročníku obsah zložky hovorenie tvoria krátke
jednoduché súvislé prejavy podľa vzoru, na základe obrázkov, pomocných otázok, vypočutých textov a pod. a usmerňované rozhovory s dôrazom na
dramatizáciu, v rámci ktorej sa žiaci naučia vnímať repliku partnera v rozličných rečových situáciách. Pri čítaní s porozumením sa kladie dôraz na
globálne porozumenie textu, na vyhľadanie základných informácií, na spracovanie textu na základe pomocných otázok s využitím osvojenej slovnej
zásoby.
Od začiatku osvojovania rečových zručností prebieha nácvik správnej artikulácie a spisovnej výslovnosti podľa vzoru učiteľa. Zvýšená
pozornosť sa venuje rozvíjaniu slovnej zásoby v slovenskom jazyku. Vo výučbe slovenského jazyka ako L2 treba venovať pozornosť morfologickým,
foneticko-fonologickým a syntaktickým odlišnostiam medzi slovenským a maďarským jazykom a automatizácii syntaktických pravidiel v reči.
Východiskovou stratégiou výučby je komunikatívne vyučovanie založené na princípe cieľavedomosti, podriadenosti jazykových prostriedkov
nácviku komunikatívnych zručností s prihliadaním na funkčnosť pri výbere jazykových prostriedkov s osobitným zreteľom na kontextualizáciu,
kontrastívnosť, dlhodobosť, autentickosť komunikačných procesov. Komunikatívny prístup k tvorbe obsahu a procesu vyučovania, učenia sa a
osvojovania slovenského jazyka sa riadi princípom tematického modelovania jazyka.
Dôležitú úlohu v učení sa a v rozvoji jazyka zohráva používanie jazyka pri hrách (spoločenské jazykové hry a individuálne činnosti) a počas
estetických činností (spievanie, prerozprávanie a prepisovanie príbehov, počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie vymyslených textov, predvádzanie
hravých scénok podľa scenára alebo bez scenára, prednášanie literárnych textov atď.).
Pre výučbu slovenského jazyka a slovenskej literatúry platia všeobecne platné psychologické zásady a zásady technológie výučby cudzích
jazykov. V začiatočnej etape sa považuje za optimálnu taká metóda, ktorá modeluje prirodzenú komunikáciu, podnecuje záujem žiakov o ďalšie
oblasti spoločenského života. V prvých dvoch ročníkoch sa spája rečová činnosť s pohybom, v úvodnom ústnom kurze sa vyučuje audiovizuálnou

štruktúrno-globálnou metódou spojenou s lingvomotorickou metódou. V ďalšej etape výučby sa vyučuje lingvomotorickou metódou spojenou s
čiastočne redukovanou direktnou metódou.
Vzhľadom na ciele komunikatívneho vyučovania treba dbať o to, aby náročnosťou učebného obsahu a nevhodnými edukačnými technikami sa
nevytvárala psychická bariéra pri používaní slovenského jazyka. Pre konkrétny výber slov je potrebné prihliadať na vývinové špecifiká pri
obohacovaní slovnej zásoby a v tvorení slovných asociácií. V edukačnom procese sa musí rešpektovať a využívať jazykový kód osvojený žiakmi v
ich materinskej reči a súčasne rešpektovať aj osvojený jazykový kód v slovenskom jazyku, získaný prirodzeným osvojovaním slovenského jazyka v
dvojjazyčnom prostredí.
Produktívna slovná zásoba žiakov na konci primárneho stupňa vzdelávania by mala obsahovať približne 550 – 600, receptívna slovná zásoba
približne 300 – 350 lexikálnych jednotiek. Úlohou zložky čítanie je predovšetkým osvojenie techniky čítania, úlohou zložky písanie je osvojiť si
písmená slovenskej abecedy a základné pravopisné zručnosti. Treba zdôrazniť potrebu zabezpečenia priechodnosti zavedenia čítania a písania podľa
jazykových schopností žiakov a nie podľa tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. V procese osvojovania tvorby ústnych a písomných prejavov
formou praktických cvičení sa žiaci oboznamujú aj so základnými gramatickými javmi nevyhnutnými pre správne ústne a písomné vyjadrovanie.
Ideálne by bolo dosiahnuť úroveň jednoduchého samostatného súvislého prejavu v ústnej a v písomnej podobe. Výstupné požiadavky na úrovne
vedomostí, zručností a schopností v rámci komunikačných tém sa určujú na konci prvého roku pokračovacej etapy, t. j. v závere primárneho stupňa
vzdelávania. V prvej etape výučby sa vyučuje lingvomotorickou metódou spojenou s čiastočne redukovanou direktnou metódou.
Ciele predmetu
Všeobecné ciele slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským sú:
 rozvíjať schopnosť žiakov uvedomovať si kultúrnu a jazykovú pestrosť v rámci Európy a sveta a v rámci jednotlivých sociálnych prostredí,
 vzbudiť záujem žiakov o učenie sa ďalšieho jazyka,
 vypestovať a posilniť u žiakov kladný vzťah k učeniu sa slovenského jazyka ako L2,
 motivovať žiakov využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry, rozvíjať
kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť,
 rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej kultúrnej identity,
 vypestovať a posilniť u žiakov kladný vzťah a toleranciu k slovenskému národu a k ostatným etnikám, naučiť žiakov vnímať, chápať a
rešpektovať odlišnosti a rovnosti, rozvíjať schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr,
 rozvíjať záujem žiakov o kultúrne a literárne dedičstvo slovenského národa,
 viesť žiakov k pochopeniu významu kultúrnych a umeleckých pamiatok na Slovensku.

Špecifické ciele slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským sú:
 naučiť žiakov rozoznať kontrastívne znaky maďarskej a slovenskej abecedy a základných jazykových javov,
 oboznámiť žiakov s ortoepickými, ortografickými a s gramatickými pravidlami potrebnými na ústnu a písomnú komunikáciu v danom
vývojovom období,
 rozvíjať rečovo-komunikatívne, jazykové zručnosti žiakov, dosiahnuť plynulý prechod od reproduktívnej k produktívnej forme komunikácie,
rozvíjať schopnosť žiakov dorozumieť sa ústne a písomne v rôznych sociálnych situáciách s primeranou znalosťou gramatiky, naučiť riešiť
štandardné sociálne situácie primerané veku žiakov v rámci komunikačných tém,
 viesť žiakov k vyjadrovaniu svojich myšlienok ústne aj písomne po slovensky samostatne, bez väčších ťažkostí na mierne pokročilej úrovni,
 podporovať žiakov v snahe opisovať svoje estetické zážitky,
 rozvíjať kritické myslenie žiakov.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Alapiskola, Iskola utca 784/8, 930 39 Nagymagyar
Názov iŠVP – Az iNAT megnevezése
Názov iŠkVP – Az iIAT megnevezése
Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve

iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
Maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť – Oktatási terület
Predmet - Tantárgy
Ročník - Évfolyam
Týždenný počet hodín/ročník – Heti
óraszám

Jazyk a komunikácia – Nyelv és kommunikáció
Maďarský jazyk a literatúra - Magyar nyelv és irodalom
1., 2., 3., 4.
7/1., 7/2., 5/3., 5/4.

Charakteristika predmetu
Učebný predmet maďarský jazyk a literatúra v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským má kľúčové postavenie z hľadiska utvárania a
získavania komunikačných a kognitívnych kompetencií žiakov v materinskom jazyku. Skladá sa z dvoch rovnocenných a vzájomne sa dopĺňajúcich
zložiek – jazykovej a literárnej. Dosiahnutie cieľov učebného predmetu je základom úspešného vzdelávania, výchovy, poznávacích procesov, učenia
sa a v neposlednom rade aj pri osvojovaní slovenského jazyka a cudzích jazykov. Kvalitné zvládnutie komunikačných a kognitívnych kompetencií
považujeme za dôležité z aspektu ich uplatnenia aj v reálnom, každodennom živote. Vo výučbe predmetu odporúčame uplatniť metódy založené na
komunikačnom a zážitkovo-skúsenostnom princípe.
Učebný predmet maďarský jazyk a literatúra na primárnom stupni vzdelávania spája jazykovú a slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie,
ktoré sú zaradené do troch oblastí: Jazyková komunikácia, Komunikácia a sloh, Čítanie a literatúra. V oblasti Jazyková komunikácia a Komunikácia a
sloh žiaci nadobúdajú jazykové kompetencie potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby maďarského jazyka. Pod pojmom jazyková kompetencia sa
rozumie adekvátna interpretácia komunikačnej situácie, schopnosť porozumenia a aktívna účasť v komunikačných procesoch. V rámci jazykovej
komunikácie jazykové učivo slúži k vytvoreniu základného gramatického systému u žiakov a k ovládaniu štyroch princípov maďarského pravopisu:

fonematického, morfematického, etymologického a princípu zjednodušenia. V rámci písania si žiaci majú osvojiť techniku písania, vytvoriť
elementárne základy písomného prejavu. V rámci slohovej výchovy a komunikácie sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie. Žiaci
majú spoznať a osvojiť si elementárne základy techniky aktívneho počúvania a rozvíjať jazykovú kultúru. Ústne a písomné komunikačné
(vyjadrovacie) schopnosti žiakov sa majú formovať na základe spisovného jazyka s dôrazom aj na spontánne prejavy.
V oblasti Čítanie a literatúra si žiaci majú osvojiť techniku čítania (hlasné a tiché čítanie), verejnú prezentáciu textu a elementárne základy čítania s
porozumením. Výučba čítania sa zakladá na reči a začína sa rozvíjaním auditívneho vnímania. Prostredníctvom čítania sa žiaci oboznamujú so
všeobecnými pojmami, základnými literárnymi druhmi a žánrami, učia sa vnímať ich špecifické znaky, chápať autorove umelecké zámery a
formulovať vlastné názory o prečítanom diele. Ďalej poznávajú elementárne základy štylizácie textu, štruktúry diela a metriky. Získavajú základné
kompetencie rozlišovať fiktívny príbeh od skutočného. Postupne nadobúdajú pamäťové, klasifikačné, aplikačné, analytické, interpretačné, tvorivé a
informačné zručnosti. Žiaci nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, životnú hodnotovú orientáciu, empatiu, prosociálne
správanie, obohacujú ich duchovne a nadobúdajú etické a estetické kompetencie.
Jazyková komunikácia
Pri zostavovaní obsahu učiva na primárnom stupni vzdelávania sa zachoval princíp postupnosti, jednotlivé poznatky z gramatiky (jazyková
správnosť, pravopis) sa zavádzajú cyklicky v každom ročníku v nadväznosti na predchádzajúci ročník s dôrazom na komunikačné zručnosti žiakov.
Rozvíjanie vyjadrovania a jazykovej kultúry sú podporené vo všetkých zložkách učebného predmetu. Nadobudnuté teoretické jazykové znalosti sa
odporúča čo najefektívnejšie využívať v písomnom a ústnom prejave. Odporúčame aj na hodinách gramatiky učiť žiakov čítať texty s porozumením.
Písanie
Písanie je súčasťou a zároveň jednou zo zložiek jazykovej výučby, preto tvorí integrálnu súčasť materinského jazyka na primárnom stupni
vzdelávania. Pomocou písania sa učia žiaci vyjadrovať myšlienky a pomocou písma ich zaznamenávajú. V prvom ročníku sa písanie vyučuje súbežne
s čítaním a literárnou výchovou. V ďalších ročníkoch je písanie zakomponované do výučby v súlade s preberaným učivom v oblastiach: Jazyková
komunikácia, Komunikácia a sloh a Čítanie a literárna výchova. V rámci osvojovania si techniky písania sa upevňujú a zdokonaľujú písomné
zručnosti žiakov.
Komunikácia a sloh
Efektívne uplatnenie komunikačného princípu výučby podporuje aj integrácia jazykovej, literárnej a slohovej zložky. Podstata integrácie spočíva v
zlúčení a prepojení jednotlivých zložiek učebného predmetu so širším interdisciplinárnym zapojením vedomostí, zručností a návykov žiakov,
získaných v ostatných predmetoch a v praktickom živote.

Čítanie a literatúra
V rámci osvojovania si techniky čítania sa odporúča učiť žiakov prekonávať prekážky v porozumení textu, viesť ich k tomu aby sa opätovne vrátili k
vete alebo časti textu, ktorej neporozumeli. V záujme skvalitnenia čítania treba žiakov cielene viesť aj k tomu, aby pri čítaní s porozumením sledovali
vlastné metakognitívne procesy. Medzi dôležité ciele patrí nácvik tichého čítania s porozumením, ako predpoklad pre získavanie informácií aj v iných
predmetoch. K rozvíjaniu presného a výstižného vyjadrovania je potrebné kvalitatívne a kvantitatívne rozširovanie slovnej zásoby aj prostredníctvom
literárnych textov.
Obsahový štandard zahŕňa záväzné základné učivo, ktoré si má žiak osvojiť v jednotlivých ročníkoch. Výkonový štandard obsahuje súhrn
požiadaviek na vedomosti a zručnosti, ktoré si má žiak osvojiť počas dvojročných vzdelávacích cyklov z maďarského jazyka a literatúry.
Ciele predmetu
Výučba maďarského jazyka ako materinského jazyka v primárnom vzdelávaní sa vyznačuje vybudovaním elementárnych základov jazyka a
literatúry. Žiaci sa vzdelávajú a získavajú základné vedomosti prostredníctvom materinského jazyka, preto rozvíjanie spôsobilostí z maďarského
jazyka sa prelína celým edukačným procesom primárneho vzdelávania. Rozvíjanie spôsobilostí sa vyznačuje dvomi hlavnými cieľmi, a to položením
základov kultúry materinského jazyka a literárnej gramotnosti. V rámci toho ďalšími čiastkovými cieľmi sú:
 rozvíjať elementárne jazykové, rečové a čitateľské kompetencie žiakov,
 vytvárať elementárne jazykové a literárne vedomosti,
 vychovávať k úcte k materinskému jazyku,
 položiť základy komunikačných zručností žiakov,
 zvládnuť základy pravopisnej a výslovnostnej normy
 rozvíjať vyjadrovacie schopnosti žiakov,
 dosiahnuť pozitívny postoj žiakov k čítaniu a literatúre,
 osvojiť si základy spisovnej podoby materinského jazyka,
 od spontánneho používania pokračovať k uvedomenému osvojovaniu si materinského jazyka,
 uvedomovať si špecifiká dvojjazyčného prostredia a dvojjazyčnosti žiakov.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Alapiskola, Iskola utca 784/8, 930 39 Nagymagyar
Názov iŠVP – Az iNAT
megnevezése
Názov iŠkVP – Az iIAT
megnevezése
Vyučovací jazyk
– A– tanítás
Vzdelávacia
oblasť
Oktatási
nyelve
terület
Predmet - Tantárgy
Ročník - Évfolyam
Týždenný počet hodín//ročník –
Heti évfolyamonkénti óraszám

iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
Maďarský - magyar
Jazyk a komunikácia – Nyelv és kommunikáció
Anglický jazyk – Angol nyelv
3-4.
3/3., 2/4.

Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a
literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.
Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj
práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne
zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť,
vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a
potrieb jednotlivca.
Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky
(SERR) na konci primárneho vzdelávania. Kompletnú komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je
používateľ základného jazyka.
Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca:

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a
tieto výrazy a slovné spojenia 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 (SERR, 2013, s. 26).
Ciele predmetu
Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií,
ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne
zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.
Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:
 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,
 využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným spôsobom,
 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako
poslucháč alebo čitateľ,
 vproduktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,
 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.
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Názov iŠVP – Az iNAT megnevezése
Názov iŠkVP – Az iIAT megnevezése
Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve

iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
Maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť – Oktatási terület
Predmet - Tantárgy
Ročník - Évfolyam
Týždenný počet hodín/ročník – Heti
óraszám

Matematika a práca s informáciami – Matematika és az információkkal való munka
Matematika - Matematika
1., 2., 3., 4.
4/1., 4/2., 4/3., 4/4.

Charakteristika predmetu
Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie
kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života),
zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov).
Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku
školského roku s propedeutickými postupmi prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i divergentných úloh, aby 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.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z
predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa tiež kladie
dôraz na rozvoj žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových matematických vedomostí u
žiakov musí učiteľ realizovať s prevahou pozorovania a experimentovania v ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne

klásť otázky, odhadnúť výsledky i korektne formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval
pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života.
Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie,
prípadné rozdelenie na časti a presuny v rámci ročníkov.
Ciele predmetu
Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:
 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo vzdelávacom štandarde,
 pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje vzdelávací štandard,
 používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,
 identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,
 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,
 orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,
 identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie špecifikované vo vzdelávacom štandarde,
 odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km).
 používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života (vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),
 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,
 rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,
 upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a
možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte),
 rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.
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Názov iŠVP – Az iNAT megnevezése
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Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve

iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť – Oktatási terület
Predmet - Tantárgy
Ročník - Évfolyam
Týždenný počet hodín/ročník – Heti óraszám

Matematika a práca s informáciami – Matematika és az információkkal való munka
Informatika - Informatika
2., 3., 4.
1 /2.- 4.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami
– na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov.
Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním.
Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie pri
výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme.
Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch.

CIELE PREDMETU
Žiaci


uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich spracovanie,



uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov , vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel,



logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,



poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov,



komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na webe,



poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,



rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú,



rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.

UČEBNÉ OSNOVY
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet
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Alapiskola, Iskola utca 784/8, 930 39 Nagymagyar
Názov iŠVP – Az iNAT
megnevezése
Názov iŠkVP – Az iIAT
megnevezése
Vyučovací jazyk
– A– tanítás
nyelve
Vzdelávacia
oblasť
Oktatási
terület
Predmet - Tantárgy
Ročník - Évfolyam
Týždenný počet hodín/ročník –
Heti óraszám

iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
Maďarský - magyar
Človek a príroda – Ember és környezet
Prvouka - Környezetismeret
1.
1/1.

Charakteristika predmetu
Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa
zameriava na poznávanie reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, samosprávy a geografického
opisu krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym
prírodným priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov.
Ciele predmetu
Žiaci:
 rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,
 rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali získať nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie,
 sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a javov podľa identifikovaných znakov,

 zovšeobecňujú na základe porovnávania,
 vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok,
 spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie je podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom
využívaní pri tvorbe záveru (riešenia),
 argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k danej téme, ktorá je adekvátna z hľadiska vekuprimeranosti žiakov,
 rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej,
 uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a rozdiely medzi skupinami ľudí),
 vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote,
 rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport, rekreácia a i.),
 poznajú bezpečnosť v domácom prostredí, v škole i na ceste do školy a v mimoškolských aktivitách,
 poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru (vedia ako a kde sa obrátiť o pomoc).
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.

Rodina
Moja rodina

3

Témy finančnej
gramotnosti:
Zabezpečenie
peňazí pre
uspokojovanie
životných potrieb príjem a práca
Porozumenie
a orientovanie sa
v zabezpečovaní
životných potrieb
jednotlivca a rodiny
Vyhodnotenie
vzťahu práce
a osobného príjmu

Poznať a harmonizovať osobné, rodinné,
spoločenské potreby.
Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné
predpoklady z hľadiska uspokojovania
životných potrieb a základné otázky
úspešnosti vo finančnej oblasti.
Identifikovať zdroje osobných príjmov.

Pomenovať osobné a rodinné potreby.
Opísať vzťah povolanie- zamestnanie.
Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti
človeka vo všeobecnosti.
Opísať svoju predstavu, čo sú osobné príjmy
človeka.

FG – finančná
gramotnosť
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Názov iŠVP – Az iNAT megnevezése
Názov iŠkVP – Az iIAT megnevezése
Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve

iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
Maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť – Oktatási terület
Predmet - Tantárgy
Ročník - Évfolyam
Týždenný počet hodín//ročník – Heti
évfolyamonkénti óraszám

Príroda a spoločnosť - Természet és társadalom
Prírodoveda - Természetismeret
3., 4.
1/3., 2/4.

Charakteristika predmetu
Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym
učením, pričom najskôr sa sústredia na opis pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa sústredia
na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných prírodných javov.
Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov.
Učiteľ vedie žiakov do situácií, v ktorých je ich úlohou vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach pozorovaných
skutočností. Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a javov tak, aby sami získali nové poznanie, ktoré je funkčne
začlenené v ich aktuálnom systéme vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové poznatky vlastnou
bádateľskou činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov,
ktoré sú argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získavanými objektívnymi informáciami.

Ciele predmetu






















žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty);
poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových prírodovedných poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka);
špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu vedomostí.
Žiaci:
spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú,
vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych predstavách,
argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom argumentácie a/alebo vlastného bádania,
samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných prírodovedných témach vedú veku primeranú na úrovni
poznania zodpovedajúcu diskusiu,
pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú svoje aktuálne poznanie,
kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov,
identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či skúmaných situácií a javov,
experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania,
vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri tvorbe záveru zo zrealizovanej činnosti,
majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a vytvárajú vysvetlenia,
odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie,
chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne a negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu
a celkové životné prostredie,
citlivo pristupujú k živej prírode,
majú tendenciu vytvárať vysvetlenia,
dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou argumentáciou.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.
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Názov iŠVP – Az iNAT megnevezése
Názov iŠkVP – Az iIAT megnevezése
Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve

iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
Maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť – Oktatási terület
Predmet - Tantárgy
Ročník - Évfolyam
Týždenný počet hodín/ročník – Heti
óraszám

Príroda a spoločnosť – Természet és társadalom
Vlastiveda - Honismeret
3., 4.
1/3., 2/4.

Charakteristika predmetu
Vlastiveda v 2., 3. a 4. ročníku má osobité, nezastupiteľné postavenie vzhľadom na význam v utváraní predstáv o bezprostrednom mieste
života žiakov (priestorový aspekt) a historickom období, v ktorom žijú (časový aspekt). Svojím zameraním má za cieľ podnecovať, motivovať
žiakov na rozprávanie o danej téme (či už na základe vlastných skúseností, podľa obrázka a i.) a v čo najväčšej miere využívať heuristický
rozhovor a zážitkové učenie.
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. ročníku (prvouka) spoznávaním okolia školy a bydliska a postojmi k spoločnosti,
pokračuje v 2., 3. ročníku (Moja obec) a končí vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku).
Vlastiveda v 3. ročníku (Moja obec) je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov
a celkovo dojmami z vlastnej obce (okolie školy) v časových premenách jednotlivých ročných období (aj s aspektom starostlivosti o bezpečnosť
a zdravie). Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter. Vybrané témy, napr. orientácia v okolí školy, sa
odporúča realizovať formou pozorovania mimo triedy, ak sú na to možnosti. Delí sa na spoznávanie miestnej krajiny (jednoduchá práca

s nákresmi) a orientáciu v čase (plynutie kalendárneho a školského roka, významné sviatky počas roka, tradície a i.). Na ne nadväzuje
rozprávanie o doprave, o pamätihodnostiach. Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok
v okolitej krajine.
Vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, časti regiónov. Tieto cesty sa
realizujú prostredníctvom „výletov“ od Tatier k Dunaju, od Dunaja k Hornádu, od Hornádu po Dunajec. Výlety po Slovensku sú zamerané na
zážitkové (názorné) spoznávanie regiónov. Dôraz je na práci s mapami, príbehmi a ilustráciami. Mapy použité v 3. a 4. ročníku sú zamerané
a prispôsobené vyučovaniu vlastivedy. Každý zemepisný názov z textu nájdu žiaci na mape, obrázku aj kresbe. Používajú sa veľmi jednoduché
mapy, ktoré pri ústnom, či písomnom preverovaní vedomostí pomáhajú žiakom (nič sa neučia naspamäť). Základ tvorí „Čítanie mapy – prstom
po mape“ a prerozprávanie príbehov podľa obrázkov.
Ciele predmetu
Žiaci:















skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú,
porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia jednotlivé prvky – časti svojej obce,
orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov,
rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo svojej obci, doma i v škole,
použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností,
identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek,
rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni),
ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky, mestá a iné,
opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia,
prerozprávajú obsah povesti podľa výberu,
porozprávajú o významných historických udalostiach,
vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií
vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska,
porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou.
Učebné osnovy

Učebné osnovy sú totožné štandardom iŠVP pre príslušný predmet.
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Názov iŠVP – Az iNAT megnevezése

iŠVP

Názov iŠkVP – Az iIAT megnevezése

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

Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve

Maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť – Oktatási terület

Človek a hodnoty – Az ember és az értékek

Predmet - Tantárgy

Náboženská výchova - Vallási nevelés

Ročník – Évfolyam

1., 2., 3., 4.

Týždenný počet hodín//ročník – Heti
évfolyamonkénti óraszám

1 /1-4.

Týždenný počet hodín/ročník – Heti
óraszám
Charakteristika predmetu
Predmet náboženská výchova v primárnom vzdelávaní podporuje základné predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Rozvíja
duchovný
svet detí, umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Boha, Božiu Matku Máriu a svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v
tomto období, sú predpokladom pre otvorenie sa životu s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia sviatosti Eucharistie. Na podklade Božích prikázaní
ich učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská výchova v nich rozvíja komunikačné zručnosti, otvára ich k chápaniu okolitého sveta a k vďačnosti za prijaté
dary.
Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi.

Ciele predmetu








Žiaci :
získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka ako originálneho Božieho stvorenia,
nadobudnú základné vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej cirkvi,
získajú vedomosti o živote Panny Márie a svätých, ktoré sú predpokladom náležitej úcty k nim,
získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete,
zorientujú sa v morálnych hodnotách, ktoré sú postavené na Desatore,
nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a citov,
získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovať dobro od zla, voliť dobro pre seba i pre iných.

Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné štandardom iŠVP pre príslušný predmet.
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iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
Maďarský - magyar
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Predmet - Tantárgy
Ročník - Évfolyam
Týždenný počet hodín/ročník – Heti
óraszám

Človek a svet práce – Az ember és a munka világa
Pracovné vyučovanie – Munkára nevelés
3., 4.
1/3-4.

Charakteristika predmetu
Pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania je zamerané na široké spektrum pracovných činností a technológií založených na tvorivej
tímovej spolupráci. Technickým vzdelávaním sú žiaci vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach
ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah predmetu pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Predmet je
zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom
živote a v spoločnosti.
Ciele predmetu





Žiaci:
rozlíšia rôzne prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka,
pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,
spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi,









získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,
spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty,
upevni a svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov,
pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme,
narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a dodržiavajú hygienu práce,
navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých modelov,
poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné štandardom iŠVP pre príslušný predmet.

iŠVP pre príslušný predmet.
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iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
Maďarský - magyar

Vzdelávacia oblasť – Oktatási terület
Predmet - Tantárgy
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óraszám

Umenie a kultúra – Művészet és kultúra
Výtvarná výchova – Képzőművészeti nevelés
1., 2., 3., 4.
1 /1.- 4.

Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní vychádza zo spontánneho detského prejavu. Žiaci prostredníctvom výtvarných činností,
hravou formou spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky). Formou výtvarných činností (kreslenia,
maľovania, priestorového a objektového vytvárania) sa stretávajú so svetom navrhovania dizajnu, architektúry, fotografie, videa a filmu.
Aktívnu prácu s materiálom a nástrojmi nie je možné nahradiť formou pracovných zošitov – všetky ostatné didaktické formy, ako používanie
učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a pod. sú len doplnkovými aktivitami (v rámci motivácie alebo následných ukážok).
Výtvarná výchova zahrňuje aj prácu s vizuálnymi prostriedkami prostredníctvom počítača. Od žiakov očakávame najmä uplatnenie jeho
predstavivosti a fantázie; nie napĺňanie dopredu očakávaných výsledkov. Výtvarná výchova je založená na tvorivosti žiaka – na rozvíjaní jeho
vlastných nápadov a koncepcií. Zručnosti (ovládanie nástrojov a techník) sú podriadené tvorivosti – prednosť má vymýšľanie, od námetu
až po realizáciu formy. Očakávané sú vlastné riešenia žiakov, nie presné plnenie úloh.
Výtvarná výchova obsahuje aj prvky, ktoré ju prepájajú s inými vyučovacími predmetmi, napr. s pracovným vyučovaním (zručnosti

v ovládaní nástrojov a v spracovaní materiálov), s hudobnou výchovou (tvorivé reagovanie na zvukové podnety), prírodovedou a vlastivedou
(reakcie na prostredie, prírodné javy, históriu a pod.), s IKT, s matematikou (porovnávanie, mierka, počet a pod.) s geometriou (tvar). Niektoré
témy je možné, podľa uváženia učiteľa prepájať s témami týchto predmetov.
Žiaci sú veku prístupnou formou uvádzaní do znalosti súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, do súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej
tradície. Získavajú dôležité kompetencie porozumenia svetu, ktorý je ich každodennou skúsenosťou.
Ciele predmetu
Žiaci








rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu,
rozvíjajú si pozorovacie schopnosti,
spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania,
rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu,
osvojujú si základné zručnosti pri práci s nástrojmi a materiálmi,
poznávajú umelecké diela a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrujú,
osvojujú si základné kultúrne postoje.
Učebné osnovy

Učebné osnovy sú totožné štandardom iŠVP pre príslušný predmet. V 1.ročníku je Obsahový štandard obohatený:
Podnety architektúry
Výkonový štandard
zobraziť architektúru podľa vlastnej fantázie,
porozprávať o zobrazenej architektúre,
Obsahový štandard
rozprávková architektúra (maľba, kresba, modelovanie, objekt –
skladanie, lepenie, strihanie...)
fantastické motívy v architektúre
architektúra v rozprávkach (animácie, ilustrácie, filmy)

Podnety fotografie:
Výkonový štandard
doplniť fotografický podklad podľa vlastnej fantázie,
Obsahový štandard
fotografia (napríklad z časopisu)
zásah do kompozície fotografie, jej doplnenie, prekreslenie,
premaľovanie, kolorovanie, dokomponovanie

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy
Alapiskola, Iskola utca 784/8, 930 39 Nagymagyar
Názov iŠVP – Az iNAT megnevezése
Názov iŠkVP – Az iIAT megnevezése
Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve

iŠVP
iŠkVP 1. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 1-primárne vzdelávanie
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Umenie a kultúra – Művészet és kultúra
Hudobná výchova - Zenei nevelés
1., 2., 3., 4.
1 /1.- 4.

Charakteristika predmetu
Primárna hudobná edukácia predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie predprimárnej hudobnej výchovy. Hudobná
výchova v základnej škole je predmetom umelecko-výchovným, činnostným, kde sa na báze hudobných hrových činností žiaci učia orientovať vo
svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie v oblasti hudby a umenia.
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na vrodené predpoklady detí ich spontánnosť, sklony k hravosti, na ich
schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského
experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu a prostriedkom žiakovej hudobnej expresie, ktorá podporuje ich
hudobnú sebarealizáciu v komplexe aktívnych aj receptívnych hudobných činností. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy kontaktu
žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, obrazom, pohybom, hrou na elementárnych hudobných nástrojoch. Hudobné činnosti
tvoria základný prostriedok na rozvíjanie hudobných i kľúčových kompetencií žiakov. Hudobné činnosti nie sú izolované, ale v reálnej praktickej
podobe sa vzájomne dopĺňajú, podporujú aj s inými mimohudobnými činnosťami a zmysluplne sa integrujú. Hudobný materiál a hudobné činnosti
sú kľúčovým prostriedkom na osvojenie si hudobno-teoretických poznatkov. Tie si však žiaci osvojujú postupne a nadobudnuté vedomosti sú

výsledkom aktívnych hudobných činností, z ktorých vyplývajú. Teoretické poznatky a vedomosti sú dôležité len do tej miery, do akej sú nevyhnutné
pre aktívny hudobný prejav žiakov, chápanie základných zákonitostí hudby a prácu s hudobným materiálom.

Ciele predmetu







rozvíjať hudobné kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku,
rozvíjať kultivovaný rečový, hlasový, pohybový prejav v spojení s hudbou,
vychovávať aktívneho a vnímavého interpreta a percipienta hudby,
naučiť žiaka orientovať sa vo svete hudobného umenia,
rozvíjať emocionálny svet a hudobný vkus žiaka mladšieho školského veku,
v rámci stanovených cieľov z hudobnej výchovy využívať integratívne prístupy a prieniky s ostatnými vyučovacími predmetmi v primárnej
edukácii,
 viesť žiakov k samostatnej práci a hudobnej tvorivosti.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné štandardom iŠVP pre príslušný predmet. Vo všetkých štyroch ročníkoch je Obsahový štandard obohatený:
a)
pri aktívnom počúvaní so skladbami maďarských skladateľov,
b)
pri hudobno-dramatických činnostiach príbehy, rozprávky a básne sú integrované aj s predmetom maďarský jazyk a literatúra.
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iŠVP
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Zdravie a pohyb – Egészség és mozgás
Telesná a športová výchova
1.,2.,3.,4.,
3/1., 3/2., 3/3., 2/4.

Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne upriamené na telesné, funkčné a pohybové
zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná a športová výchova
poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybových aktivít a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu
a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj dôležitú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojím zameraním má telesná a športová výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku.
Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému formovaniu osobnosti s akcentom na hrubú i
jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. Vzdelávací štandard má tri
základné časti : Zdravie a zdravý životný štýl, Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť a Športové činnosti pohybového režimu. Tieto časti
zohľadňujú pohybovo a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy.

Časť s názvom Športové činnosti pohybového režimu je členená na základné tematické celky a pre jednoduchšiu orientáciu učiteľa je
navrhnutá odporúčaná časová dotácia pre základné pohybové zručnosti (30%), manipulačné, prípravné a športové hry (30%), hudobno pohybové a tanečné činnosti (15%), psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia (10%) a aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
(15%ákladnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny,
prípadne III. zdravotnej skupiny (integrované vyučovanie). Žiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III. zdravotná skupina) sa
môžu vyučovať samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy, pričom obsah vyučovania sa realizuje podľa samostatných vzdelávacích
programov.
Ciele predmetu
Žiaci
 získajú poznatky o vplyve pohybu na zdravie a vnímajú pohybovú aktivitu ako prostriedok upevňovania zdravia
 osvoja si základné vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu,
 majú vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach
 nadobudnú pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu
 uplatňujú zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti
 majú kultivovaný pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela
 osvoja si základné pohybové zručnosti súvisiace s vykonávaním základných lokomócií, nelokomočných pohybových zručností a vybraných
športov
 prostredníctvom vhodných telesných cvičení si rozvíjajú pohybové schopnosti pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti
 chápu význam diagnostiky v telesnej výchove ako prostriedku pre získanie informácií o úrovni vlastnej telesnej zdatnosť
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.

