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Názov iŠVP – Az iNAT megnevezése
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Vyučovací jazyk – A tanítás nyelve

iŠVP
iŠkVP 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 - nižšie stredné vzdelanie
Maďarský - magyar

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

Jazyk a komunikácia – Nyelv és kommunikáció
Slovenský jazyk a slovenská literatúra – Szlovák nyelv és szlovák irodalom
5., 6., 7., 8., 9.
5/5-6., 4/7., 5/8-9.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Učebný predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra sa zaraďuje medzi špecifické učebné predmety základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským. Slovenský jazyk je štátnym jazykom v Slovenskej republike a súčasne dorozumievacím jazykom občanov maďarskej
národnosti v styku s národmi a národnosťami na území SR. Z tohto dôvodu je spoločenskou požiadavkou jeho aktívne zvládnutie. Nie je však
materinským jazykom žiakov ani vyučovacím jazykom školy.
Špecifickosť učebného predmetu determinuje skutočnosť, že slovenský jazyk je v školách s vyučovacím jazykom maďarským druhým
špecifickým cieľovým jazykom (L2).
Vzhľadom na to, že genealogicky a typologicky je zásadne odlišný od materinského jazyka žiakov a sociálne prostredie väčšiny žiakov je
prevažne maďarské, špecifikácia cieľov, výber a štrukturácia učebného obsahu a modelovanie procesu vo vzdelávacích štandardoch 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 nižšom strednom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským sa člení na dve etapy:
na etapu s mierne pokročilou a pokročilou úrovňou ovládania slovenského jazyka (4. – 6. ročník ZŠ) 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.
Obsah učebného predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra vytvárajú tieto zložky:


komunikácia a sloh,



jazyková komunikácia,



literárna komunikácia.
Zložka komunikácia a sloh je dominantnou zložkou učebného predmetu, lebo komunikácia je cieľom, obsahom aj prostriedkom

osvojovania slovenského jazyka. Zahrňuje hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a tvorbu ústnych a písomných prejavov. Jej
úlohou je rozvíjať:


schopnosť dorozumievať sa v štandardných rečových situáciách spojených so školským, rodinným a so spoločenským životom žiakov,



schopnosť porozumieť ústnym a písaným veku primeraným textom a schopnosť ich interpretovať formou ústnej a písomnej reprodukcie,



čitateľské kompetencie: techniku čítania, plynulé hlasné čítanie, čítanie s porozumením, predčítanie, výrazné čítanie, ako aj informatívne
čítanie veku primeraných textov rozličného žánru,



schopnosť zapájať sa do rozhovorov, začať a ukončiť rozhovory, tvoriť súvislé ústne a písomné prejavy,



schopnosť sebavzdelávania rozvíjaním zručnosti používať rozličné slovníky a príručky, rozvíjaním schopnosti samostatného individuálneho
čítania.
Jazyková komunikácia na nižšom strednom stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským je zameraná na získavanie kompetencie správne

sa vyjadrovať po slovensky (ústne a písomne) z hľadiska vhodného výberu slovnej zásoby. Jej obsah tvorí osvojovanie a praktické využívanie
jazykových prostriedkov – lexikálnych jednotiek a gramatických javov – potrebných na ústnu a písomnú komunikáciu. Gramatika je vo vyučovaní

učebného predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra didakticky usporiadaným výberom gramatických javov – vrátane suprasegmentálnych
prvkov jazyka – potrebných na korektnú ústnu a písomnú komunikáciu a poučení o ich funkcii a využívaní, resp. nácvik ich praktickej aplikácie v
priebehu ústnej a písomnej komunikácie.
Zložky komunikácia a sloh a jazyková komunikácia sa vo výučbe neoddeľujú, spolu vytvárajú integrovaný blok komunikácie, ktorého
hlavnými piliermi sú tematické okruhy, pojmové okruhy a rečovo-komunikačné zámery. Na ne nadväzujú jazykové prostriedky.
Literárna komunikácia zahrňuje čítanie a interpretáciu slovenských literárnych textov, literárnu komunikáciu na základe analýzy
literárnych textov, oboznamovanie sa s vybranými literárnymi druhmi a žánrami. Pri výbere a štruktúrovaní učebného obsahu zložky literárna
komunikácia sa uplatňuje princíp komunikatívneho prístupu. Ťažiskom učebného obsahu je pozorovanie a estetické vnímanie umeleckého textu,
analýza textov z aspektu komunikácie (reprodukcia obsahu literárneho textu, hodnotenie, neskoršie charakteristika postáv), osvojovanie
hodnotiaceho postoja k literárnym ukážkam, rozvíjanie čitateľských a interpretačných zručností, utváranie návykov potrebných na čítanie slovenskej
poézie a prózy.
Didaktická štruktúra učebného obsahu zložky literárna komunikácia je žánrovo-tematická. Obsah jednotlivých zložiek učebného predmetu sa
diferencuje podľa jazykovej úrovne a individuálneho pokroku žiakov v slovenskom jazyku.

CIELE PREDMETU
Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry na nižšom strednom stupni ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským (v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov z maďarského jazyka a literatúry a na základné komunikačné
zručnosti žiakov zo slovenského jazyka, získané na primárnom stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) je nadobudnúť:


komunikačnú kompetenciu potrebnú na aktívne používanie slovenského jazyka v bežných komunikačných situáciách,



čitateľskú kompetenciu (primeranú veku a jazykovým zručnostiam žiaka).
Kľúčovou kompetenciou je komunikácia v slovenskom jazyku, t. j. schopnosť po slovensky vyjadriť a interpretovať svoje myšlienky, pocity

a informácie a zapájať sa do komunikácie v rozličných sociálnych kontextoch, získať súbor kompetencií, na základe ktorých žiaci dokážu slovenský
jazyk používať v ústnej i v písomnej forme.

Hlavné ciele:


rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v kľúčových jazykových kompetenciách: v počúvaní s porozumením, hovorení, čítaní s
porozumením a v písaní,



rozvíjať vedomosti, zručnosti a návyky žiakov, formovať ich postoje, estetický vkus a cibriť ich jazykový cit,



vhodne motivovať žiakov pri osvojovaní slovenského jazyka a spoznávaní slovenskej kultúry, viesť ich k úcte k slovenskému jazyku a k
slovenskej kultúre,



viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí a
k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí.

Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné štandardom iŠVP pre príslušný predmet.
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Charakteristika predmetu
Učebný predmet maďarský jazyk a literatúra má kľúčové postavenie z hľadiska utvárania a získavania komunikačnej kompetencie
žiakov v materinskom jazyku. Má komplexný charakter, pretože zahŕňa rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajúce zložky: jazykovú,
slohovú a literárnu. Úspešné dosiahnutie cieľov učebného predmetu je základom úspešného vzdelávania, učenia sa aj pri osvojovaní
slovenského jazyka a cudzích jazykov. Sprostredkuje kultúru, umožňuje rozvoj osobnosti, sebarealizáciu, socializáciu žiakov a ich
začlenenie do spoločnosti. Výučba maďarského jazyk a literatúry je dôležitá pri získaní čitateľských zručností. Dôležité je, aby žiaci
disponovali základnými čitateľskými zručnosťami,- potrebnými pre svoje ďalšie vzdelávanie. Učebný predmet maďarský jazyk a
literatúra tvoria tri zložky predmetu:
 Jazyková komunikácia
 Komunikácia a sloh
 Literatúra.

Jazyková komunikácia, Komunikácia a sloh
Výkonový štandard je vypracovaný na základe jazykových kompetencií s prihliadnutím na systematizáciu jazykového učiva v
súlade s obsahovým štandardom. Koncepcia preferuje myšlienku, že jazyk je nástrojom myslenia. Zložky jazyková komunikácia a
komunikácia a sloh spolu vytvárajú integrovaný blok. Väčší dôraz sa kladie na rozvíjanie čitateľských kompetencií a na zlepšenie
verbálnych a písomných vyjadrení žiakov, ktorých súčasťou je aj gramatika, ktorá sa principiálne objavuje hlavne na úrovni
výkonov. Vo výučbe jazyka má primárne postavenie analýza a interpretácia textov a tvorba vlastných textov s prihliadnutím na
konkrétnu komunikačnú situáciu. V usporiadaní učebného predmetu sa do popredia dostávajú komunikačné spôsobilosti a nie
deskriptívna gramatika. Faktograficky presýtený obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov. Vzdelávací štandard obsahuje
konkrétne typy textov, ich tematické vymedzenie je plne v kompetencii učiteľa. V záujme rozvíjania čitateľskej gramotnosti je
úlohou učiteľa zabezpečiť, aby žiaci pracovali nie len s literárnymi textami, ale aj s ďalšími typmi textov. Na nižšom strednom
stupni vzdelávania sa ďalej pokračuje v komunikačno-zážitkovom vyučovaní.
Literatúra
V rámci výučby literatúry na nižšom strednom stupni vzdelávania sa žiaci prostredníctvom literárnych ukážok zoznamujú s
literatúrou vo všeobecnosti a konkrétne s literárnymi druhmi, žánrami, kompozíciou literárnych diel a so štylistikou umeleckého
textu. Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne rozvíjali čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov. Koncepcia vyučovania
literatúry vychádza zo zámeru vytvárania pozitívneho vzťahu k literatúre. Cieľom výučby literatúry je dosiahnuť, aby žiaci čítali so
záujmom, aby mali potešenie z čítania. Výkony zamerané na zapamätanie a následné zreprodukovanie boli zredukované. Vzdelávací
štandard je koncipovaný tak, aby vytváral možnosti na rôzne činnosti žiakov, ako sú napr. hľadanie súvislostí, práca s literárnym
textom. V rámci získavania náročnejších čitateľských kompetencií sa dôraz kladie na analýzu, interpretáciu a hodnotenie literárneho
textu. V obsahovom štandarde sú uvedené literárne diela, ktorých počet je v súlade so stanoveným počtom vyučovacích hodín
uvedených v rámcovom učebnom pláne. Vzdelávací štandard obsahuje aj odporúčané literárne čítanie, kde je zohľadnený aspekt
rodovej rovnosti. Odporúčaná literatúra pre jednotlivé ročníky je uvedená na konci dokumentu. Časť Odporúčania je nezáväzná,
usmerňuje pedagógov pri realizácii vzdelávacieho procesu v jednotlivých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania. Časť

Odporúčané literárne čítanie obsahuje zoznam diel, z ktorých učiteľ môže vybrať jednotlivé diela podľa vlastného uváženia v súlade
s aktuálnymi vedomosťami, schopnosťami a záujmom žiakov. Zoznam nie je chronologicky usporiadaný, má iba orientačný
charakter a učiteľ ho môže aktualizovať.

Ciele predmetu
Cieľom vzdelávania v oblasti maďarského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň jazykových a rečových zručností v
maďarskom jazyku, aby žiaci zvládli každú komunikačnú situáciu. Dôležité je rozvíjať tie kompetencie, ktoré rozvíjajú čitateľskú
gramotnosť a tvorbu ústnych a písomných textov. Pri rozvíjaní týchto kompetencií je potrebné zohľadniť kognitívnu úroveň a
vekové osobitosti žiakov.
Všeobecné a špecifické ciele učebného predmetu maďarský jazyk a literatúra
1.
Osvojiť si jazykové, rečové vedomosti, zručnosti
 rozvíjať jazykovú kultúru,
 osvojiť si zručnosti písomného prejavu,
 osvojiť si jednotlivé druhy čítania,
 poznať gramatické javy a uplatňovať ich v jazykovom prejave.
2.
Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu ústne a písomne
 vyjadrovať svoje myšlienky, pocity, názory ústnou a písomnou formou,
 formulovať otázky a dokázať na ne adekvátne odpovedať,
 obohacovať slovnú zásobu.
3.
Kriticky myslieť, zaujať stanovisko
 vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu,

 reprodukovať umelecký a vecný text, analyzovať umelecký text,
 tvoriť texty ústne a písomne.
4.
Chápať význam literatúry v živote jednotlivca a spoločnosti
 spracovať literárne texty z rôznych aspektov,
 pri rozbore literárnych diel používať literárnovedné pojmy,
 kreatívne vyjadrovať estetické zážitky získané prostredníctvom umenia.
5.
Používať informácie a digitálne technológie
 riešiť úlohy pomocou digitálnych technológií,
 používať jazykové príručky a slovníky.
6.
Mať kladný vzťah k poznávaniu a učeniu sa materinského jazyka
 spolupracovať v skupine a vnímať odlišnosti,
 uvedomiť si hodnoty vlastnej kultúrnej identity,
 rešpektovať inakosť a vážiť si hodnoty iných kultúr.

Učebné osnovy

Učebné osnovy sú totožné štandardom iŠVP pre príslušný predmet.
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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 v 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.Podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka. Komunikačnú úroveň A1 žiaci
dosiahnu v prvom cudzom jazyku,t. j. v anglickom jazyku na konci 5. ročníka ZŠ.
Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca:
Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším vetám, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a vety 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.
Kompetencie
„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak,
aby mohli plniť vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú.
Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, 2013, s. 12, 103).
Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal:
 riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
 vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity,
 lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole sú:
 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním rozmanitých zručností a kritického prístupu,
 tvorivé myslenie, t.j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese riešenia problémov,
 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti,vrátane jazykových činností(SERR, 2013,
s.12).
Žiak dokáže:
 uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti,
 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich,
 uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a
reálny život,
 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
 udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
 pochopiť zámer zadanej úlohy,
 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk,
 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov (SERR, 2013, s. 12).
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných krajinách,
kde sa hovorí anglickým jazykom. Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek:
 jazykové kompetencie,
 sociolingválne kompetencie,
 pragmatické kompetencie.
Jazykové kompetencie
Žiak dokáže:
 používaťiba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu,
 používaťzákladný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,
používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,
 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s
hovoriacimi pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa,
 odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne
používané ustálené spojenia,
 vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR, 2013, s. 111 –119).
Sociolingválne kompetencie
Žiak dokáže:
 nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa,
poďakovať sa, ospravedlniť sa atď.(SERR, 2013, s. 123).

Pragmatické kompetencie
Žiak dokáže:
 spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
 zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s mnohými pauzami, ktoré sú nevyhnutné
na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu (SERR, 2013, s. 127, 131).
Výkonový štandard - komunikačné jazykové činnosti a stratégie
Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie:
počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má žiak povinne dosiahnuť na konci 5. ročníka ZŠ.
Jazykové činnosti a stratégie sa rozvíjajú väčšinou integrovane, t.j. viaceré súčasne.
Dôraz na konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú.
Počúvanie s porozumením – výkonový štandard
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
 sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť význam,
 porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa jednoduchými orientačnými pokynmi,
 porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, konkrétnych potrieb (SERR, 2013, s. 68,69, 77).
Čítanie s porozumením - výkonový štandard
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
 veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, vyhľadaťznáme mená, slová a základné slovné spojenia, podľa potreby sa v
čítaní vrátiť späť,
 porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach,
 rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné spojenia v jednoduchých nápisoch,
 získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov a krátkych jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu,
 riadiťsa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi (SERR, 2013, s.71 –73).
Písomný prejav–výkonový štandard
Žiakna konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
 napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
 vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
 napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom,kde žijú a čo robia,v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich
poskytnúť(upravené SERR, 2013, s. 85, 86, 64).

Ústny prejav–výkonový štandard
Ústny prejav –dialóg
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho opakovania reči, preformulovania a spresnení,
 porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne a pomaly,
 používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav,lúčenie, opýtaťsa niekoho,ako sa má,
 predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú,
 rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché informácie (upravené SERR, 2013, s.76 –83).
Ústny prejav –monológ
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
 vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach,
 opísať seba, čo robí,kde žije(SERR, 2013,s. 60).
Kompetencie a funkcie jazyka
V rámci 5. ročníka sa v anglickom jazyku rozvíjajú tie kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard –úroveň A1. Každá
kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na šesť komponentov, ktoré sú všetky súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia
nemôže uskutočňovať. V rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa navzájom kombinovať a neustále vytvárať
nové komunikačné kontexty. Kompetencie súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom a písomnom prejave a zahŕňajú reakcie účastníkov komunikácie.
Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie. Žiaci ich musia ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom s niektorými
z nich sa stretnú až na vyšších úrovniach.
Interakčné schémy sú časťou, ktorá vyjadruje pragmatické kompetencie, nie je uzavretá a charakterizuje jednotlivé úrovne. Poskytuje učiteľovi základný
rámec pre rozvoj komunikačných jazykových činností a stratégií v súlade s príslušnou úrovňou, pričom platí, že čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti
jazykového prejavu rozširujú.
Jazyková dimenzia dokresľuje uvedené funkcie a jej ovládanie by nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne vyjadrenie jednotlivých
funkcií jazyka.
Diskurzná dimenzia opisuje formu realizácie komunikačného kontextu, funkčné štýly a typy textov. Zameriava sa na rozvíjanie schopnosti žiakov
usporiadať vety v takom poradí, aby vedeli vytvoriť koherentný jazykový celok a prispôsobili svoj jazykový prejav prijímateľovi. Rozvíjanie Interkultúrnej
dimenzie umožnuje žiakom, aby sa dokázali prispôsobiť zásadám sociálnej kohézie v cieľových krajinách. Do tejto dimenzie zároveň patria interkultúrne
kompetencie, t. j. znalosti a povedomie o rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách, akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym správaním a
hodnotami, schopnosť interpretovať, kriticky vnímať a hodnotiť udalosti, dokumenty a produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.
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iŠVP
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Matematika a práca s informáciami – Matematika és az információkkal való munka
Matematika - Matematika
5., 6., 7., 8., 9.
4/5-8., 5/9.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Predmet matematika v nižšom strednom vzdelávaní je 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).
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na
začiatku školského roku, s výrazným zastúpením propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, 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 . Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s
návodmi a tvoriť ich. 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 žiakov 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 . 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. Výučba sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
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. V porovnaní s predchádzajúcim vzdelávacím štandardom sú v tomto štandarde
upravené a presunuté niektoré tematické celky. Preto je nutné na každej škole prispôsobiť poradie tematických celkov a ich rozloženie do
ročníkov tak, aby všetci žiaci do skončenia ZŠ absolvovali celý vzdelávací štandard uvedený v tomto dokumente. Poradie tematických celkov v
ročníku nie je týmto dokumentom určené. Podľa potrieb žiakov je vhodné sa k učivu viackrát vracať. Žiaci daného ročníka by mali ovládať
výkonový a obsahový štandard školského vzdelávacieho programu predchádzajúcich ročníkov, preto je tiež potrebné minimálne na úvod každého
ročníka a vždy, keď je to podľa učiteľa potrebné, zaradiť primerané opakovanie.

CIELE PREDMETU

Žiaci
• získajú schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote,
• rozvíjajú svoje logické akritické myslenie,
• argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému,
• spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok,
• čítajú s porozumením primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,
• využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, vedia matematizovať reálnu situáciu a interpretovať výsledok,
• vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných zdrojov, vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími ,
textami
• osvoja si základné primerané matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo vzdelávacom štandarde,
• rozvíjajú zručnosti ,ktoré súvisia s procesom učenia sa , s aktivitou na vyučovaní a s racionálnym a samostatným učením sa .

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

Matematika a práca s informáciami – Matematika és munka az információkkal
Informatika - Informatika
5., 6., 7., 8.
1 /5.-8.

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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Človek a príroda – Ember és természet
Fyzika - Fizika
6., 7., 8., 9.
2/6., 1/7., 2/8., 1/9.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť
otázky a na základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied.
Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku
skúsenosť s fyzikálnymi javmi a objektmi. Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie. Postupne sa žiak vedie k
formalizácii poznávaného obsahu, prípadne k matematickým vzťahom a k zovšeobecneniam v podobe teoretických pojmov. Aj keď má učiteľ možnosť prispôsobiť
si obsah výučby vlastným predstavám, túto koncepčnú myšlienku by mal zachovať.
Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú žiacke bádateľské spôsobilosti, najmä pozorovať, merať,
experimentovať, spracovať namerané údaje vo forme tabuliek a grafov. Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť
formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy.

Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú prirodzenému postupu vedeckého poznávania. Vzhľadom na vek žiakov je to
najmä už spomenutý empirický postup, pre ktorý je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou aj s využitím informačno-komunikačných
prostriedkov. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou v skupinách.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným rozhodnutiam v občianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s
lokálnymi aj globálnymi problémami ako sú zdravie, životné prostredie, technický pokrok a podobne. Rovnako dôležité je, aby pochopil kultúrne, spoločenské a
historické vplyvy na rozvoj vedy a techniky.

CIELE PREDMETU
Žiaci:


aplikujú empirické metódy práce – pozorovanie, experimentovanie, meranie a spracovanie nameraných hodnôt fyzikálnych veličín pri skúmaní fyzikálnych
javov,



vysvetľujú vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí a navrhujú metódy overenia svojich vysvetlení,



prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,



komunikujú verbálnou aj písomnou formou, ovládajú symbolickú, tabelárnu, grafickú komunikáciu,



aplikujú pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, zákonov, faktov, nadobudnutý matematický aparát aj odborné informácie
získané z rôznych vhodných informačných zdrojov,



rozlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých – kriticky myslia,



riešia problémy, v ktorých sa integrujú poznatky z viacerých prírodovedných, prípadne humanitných predmetov,



rozumejú historickému vývoju poznania vo fyzike ako vede a vplyvu technického vývoja na rozvoj poznania a spoločnosti,



posudzujú užitočnosť vedeckých poznatkov a technických vynálezov pre rozvoj spoločnosti a tiež problémy spojené s ich využitím pre človeka a životné
prostredie,



pracujú v tíme, vedia kooperovať a diskutovať, sú zodpovední za výsledky svojej práce a zverené pomôcky,



získajú záujem o prírodu a svet techniky,



nadobudnú otvorenosť k novým objavom vo fyzike a technike,



získajú pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a životného prostredia.

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 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie
maďarský - magyar

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

Človek a príroda – Ember és természet
Chémia - Kémia
7., 8., 9.
2/7., 2/8., 1/9.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlastnou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich
správania a vzájomného pôsobenia. Obsah vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, sú blízke žiakovi a sú dôležité v živote každého
človeka. Tvoria ho nielen chemické poznatky, ale aj činnosti, ktoré vyúsťujú do zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých najdôležitejší je
experiment. Vykonávaním vlastných „vedeckých“ činností si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne a spoľahlivo pozorovať a
opísať pozorované. Žiaci merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery.

CIELE PREDMETU
Žiaci:


sa zoznámia so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život,











porozumejú chemickým javom a procesom,
používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov,
rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu uskutočniť,
plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty,
spracúvajú a vyhodnocujú údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní,
získavajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych experimentov,
osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami,
vyhľadávajú v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
využívajú poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia aživotného prostredia.

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 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie
maďarský - magyar

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

Človek a príroda – Ember és természet
Biológia - Biológia
5., 6., 7., 8., 9.
2/5., 1/6., 2/7., 1/8., 1/9.

CHARAKTERISTKA PREDMETU
Vyučovací predmet biológia je na základnej škole zameraný na poznávanie javov a procesov prebiehajúcich v prírode vo vzájomných súvislostiach a vedie
žiakov k chápaniu prírody ako celku. Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre
formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre
zachovanie zdravia.

CIELE PREDMETU
Žiaci:


získajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek,



pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach,



získajú informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a využitím rôznych zdrojov,



analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode,



používajú správnu terminológiu na opísanie procesov a javov v živej a neživej prírode,



plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú jednoduché biologické pozorovania a pokusy,



diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov,



aplikujú osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia,



chránia prírodu a šetria prírodné zdroje,



plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,



prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce.

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 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie
Maďarský - magyar

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

Človek a spoločnosť – Az ember és a társadalom
Dejepis - Történelem
5., 6., 7., 8., 9.
1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 2/9.

Charakteristika predmetu
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti
v zmysle odovzdávania historických skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej
odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom
ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne
osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie historických procesov
predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.
V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej
časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti ako súčasti
rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných národov a etník.
Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať
k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.

Ciele predmetu
 Žiaci
 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase,
 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore,
 naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu,
 získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov, procesov z národných a svetových dejín,
 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí,
 získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských historických písomných, obrazových, hmotných a
grafických prameňov a sú schopní týmto prameňom klásť primerane adekvátne otázky,
 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp
fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti.
 osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s
históriou.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné štandardom iŠVP pre príslušný predmet. V siedmom, ôsmom a deviatom ročníku je Obsahový štandard obohatený:
a)
s dejinami maďarského národa,
b)
dobové charakteristiky sú integrované aj s predmetmi maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra,
orientovanie sa v historickom priestore s predmetom zemepis (geografia).

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 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 - nižšie stredné vzdelanie
Maďarský - magyar

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

Človek a spoločnosť – Az ember és a társadalom
Geografia – Földrajz
5., 6., 7., 8., 9.
2/5., 1/6-9.

Charakteristika predmetu

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. Pomáha správne pochopiť
podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Štúdium
geografie umožňuje žiakom spoznávať krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi
jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť. Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii,
je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Vedieť mapu vyhľadať, čítať, pracovať s ňou, analyzovať jej obsah a
interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom prostredí, tvoria základ geografického myslenia a vzdelávania.
Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje typickým
podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k

inakosti predpokladá pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k princípom
demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia
zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a nie vždy jasnú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje
osobnosť mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti popisovaných regiónov, ktoré porovnáva so
Slovenskom, pričom poukazuje na jeho jedinečnosť v kontexte Európy, či sveta.

Ciele predmetu

Žiaci
 vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z rôznych informačných zdrojov,
 prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, filmy a pod.),
 interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe,
 zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka,
 zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia,
 pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a socioekonomických zložiek

Učebné osnovy

Učebné osnovy sú totožné 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 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2-primárne vzdelávanie
Maďarský – magyar

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

Človek a spoločnosť – Az ember és a társadalom
Občianska náuka – Polgári nevelés
6., 7., 8., 9.
1/6-9.

Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov
sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných
životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny,
školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva
druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej
občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie.

Ciele predmetu
Žiaci


získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,



realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,



osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,



uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,



preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,



uznávajú základné princípy demokracie,



budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,



učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,



získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti.

Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.

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

Názov iŠVP – Az iNAT
megnevezése
Názov iŠkVP – Az iIAT
megnevezése
Vyučovací
– A– tanítás
nyelve
Vzdelávaciajazyk
oblasť
Oktatási
terület
Predmet - Tantárgy
Ročník - Évfolyam
Týždenný počet hodín//ročník –
Heti évfolyamonkénti óraszám

iŠVP
iŠkVP 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2- nižšie stredné vzdelávanie
Maďarský - magyar
Človek a hodnoty – Az ember és az értékek
Náboženská výchova - Vallási nevelés
5., 6., 7., 8., 9.
1 hodina/5.- 9.

Charakteristika predmetu

Predmet náboženská výchova v nižšom strednom vzdelávaní odovzdáva základné náukové predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov.
Ponúka im pomoc pri orientácii v súčasnom svete z biblického hľadiska, kresťanskej tradície a vedie k oboznámeniu a ponuke kresťanského štýlu života.
Umožňuje konfrontovať sa s veľkými existenčnými otázkami človeka a hľadať na ne odpovede. Zároveň je aj službou spoločnosti, kde napomáha výchove
detí a mladých ľudí najmä svojím preventívnym systémom. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine,
spoločnosti a Cirkvi. Je výchovou k zodpovednosti za vlastné konanie, učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať ani nebyť manipulátormi,
chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií.

Ciele predmetu

Žiaci :
- získajú povedomie úcty k jedinečnosti a neopakovateľnosti každej živej bytosti, zvlášť človeka ako originálneho Božieho stvorenia,
- prehĺbia si vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej cirkvi,
- získajú vedomosti o dôležitosti Panny Márie v dejinách spásy,
- naučia sa vnímať v životoch svätých Božie pôsobenie a výzvu nasledovať ich,
- získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete,
- nadobudnú orientáciu v morálnych hodnotách, ktoré vyplývajú z Desatora a patria ku kresťanskému životnému štýlu,
- zorientujú sa v otázkach, ktoré prináša dnešná spoločnosť a v kresťanskom postoji voči nim,
- uplatnia vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,
- objavia potrebu modlitby a sviatostného života pre svoj vzťah s Bohom a ľuďmi,
- získajú poznatky o iných náboženstvách, čo ich vedie k vzájomnej tolerancii,
- nadobudnú vzťah oddanosti k Trojjedinému Bohu, jeho zákonom a výzve k budovaniu jeho kráľovstva,
- získajú spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú svoju vieru v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa,
- uplatnia v živote výzvu byť Ježišovými učeníkmi a odovzdávať Jeho posolstvo vo svojom okolí.

Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné 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

iŠVP
iŠkVP 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 - primárne vzdelávanie
Maďarský – magyar

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

Človek a svet práce – Az ember és a munka világa
Technika – Munkára való nevelés
5., 6., 7., 8., 9.
1/5-9.

Charakteristika predmetu
Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu
práce, vytváraniu životnej i profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek prichádza
do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach a prostredníctvom technických vymožeností
chráni svet a kultúrne pamiatky.
Predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa cielene zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v
ďalšom živote a spoločnosti. Je založený na tvorivej myšlienkovej spoluúčasti a spolupráci žiakov.
Náplň učebného predmetu je určená všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a
osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a pracovných
postupov spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Základné vzdelávanie obohacuje o dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti
techniky, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a uplatnenie človeka v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú
činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov sa postupne buduje
systém, ktorý žiakom poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní o ďalšom profesijnom zameraní i
rozhodovaní v živote.

Ciele predmetu
Žiaci


rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia;



si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy a pracovné podmienky;



experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami;



si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život;



pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie a bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí;



cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce;



si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, organizujú a plánujú prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a
pomôcky pri práci i v bežnom živote;



vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného
výsledku;



si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;



chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, sebaaktualizáciu a na rozvíjanie podnikateľského myslenia;



sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, osvoja si potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti
uplatnenia, na voľbu vlastného profesijného zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu.
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 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie
Maďarský - magyar

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

Umenie a kultúra – Művészet és kultúra
Výtvarná výchova – Képzőművészeti nevelés
5., 6., 7.
1/5-8.

Charakteristika predmetu
Vzdelávací štandard výtvarnej výchovy nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale
je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov.
Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde.
Je to ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Tieto
základné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších blízkych učebných cieľov, učebných úloh –
výtvarných zadaní.
K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry
učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného obsahu. To však
nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu podľa jednotlivých
ročníkov.
Vzdelávací štandard výtvarnej výchovy ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby vytváral možnosti na tie kognitívne činnosti
žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú, hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania

a porozumenia vo výtvarnej výchove. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov,
ktoré si majú zapamätať a následne zreprodukovať
Ciele predmetu










Žiaci
spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú
im a získavajú základnú gramotnosť v ich používaní,
rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne ich spracovávať,
rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu,
spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich výtvarne interpretujú,
poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a súčasného umenia a historické slohy,
osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú
uvádzaní do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. V 5. roč. predmet je obohatený:
Elektronické médiá:
1.Výkonový štandard
2. Obsahový štandard
Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:
animácia (digitálne pečiatky, nástroj priesvitka, fázy animácie
pomocou digitálnej pečiatky, vytváranie a úprava fáz animácie,
 vytvoriť jednoduchú animáciu pomocou pečiatok alebo
kompozícia v animácii, čas v animácii, uloženie animácie)
vlastnej
pohyby a procesy v animovanej kresbe (lineárna animovaná
 kresby,
kresba,
 naskenovať vlastnú kresbu (maľbu) predmet, alebo časť
kolorovaná lineárna animovaná kresba)
tela.
skenovanie a uloženie naskenovaného obrázka
nástroje v počítačovom programe
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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

iŠVP
iŠkVP 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 - nižšie stredné vzdelanie
Maďarský - magyar

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

Umenie a kultúra – A művészet és a kultúra
Hudobná výchova-Zenei nevelés
5., 6., 7., 8.
1/5-8.

Charakteristika predmetu

Hudobná edukácia v nižšom strednom vzdelávaní predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie hudobnej edukácie
primárneho stupňa. Hudobnú edukáciu možno vymedziť troma prvkami: hudobné umenie – obsah, hudobné schopnosti (zručnosti, návyky) – cieľ a
hudobné činnosti – metóda, prostriedok rozvoja hudobných schopností, pochopenia princípov hudby, realizácia hudobného umenia. Sekundárnym
obsahom predmetu je umenie, estetika, kreativita, sekundárnym cieľom rozvoj kľúčových kompetencií – komplexný rozvoj osobnosti, všeobecných
ľudských kvalít. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-výchovným a činnostným, na nižšom strednom stupni sa rozširuje o
kognitívny rozmer – uvedomelé prenikanie do štruktúry hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-historický rozmer, ako konklúzia
predchádzajúcej hudobnej činnosti, praktickej hudobnej skúsenosti.

Ciele predmetu

Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity a sekundárne ciele. Špecifické
hudobné ciele:
Žiaci:
 získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,
 realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,
 na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a histórie,
Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity:
 pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť v oblasti špecifických umeleckých, estetických a psychologických
kategórií – emocionalita, prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť (improvizácia, kompozícia), na základe čoho dokážu reflektovať
umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa prostredníctvom umenia,
Sekundárne ciele:
 nadobudnú (prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného umenia.

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 rozoznaní elementárnych nástrojov s maďarskými ľudovými nástrojmi
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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

Zdravie a pohyb – Egészség és mozgás
Telesná a športová výchova - Testnevelés
5., 6., 7., 8., 9.,
2/5-9.

Charakteristika predmetu
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu.
Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej
dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojuje si pohybové zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom
účinku osvojených pohybových zručností a návykov. Dôraz sa kladie na motiváciu k pohybovej a športovej aktivite, vyzdvihnutie
osobitostí žiakov a ich individuálnych predpokladov pre vykonávanie daných činností. Vzdelávací štandard má štyri základné časti :
Zdravie a jeho poruchy, 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 atletika (15%), základy gymnastických športov (15%), športové hry (25%), sezónne pohybové činnosti (15%) a povinne
voliteľný tematický celok (30%).
V každom ročníku je povinný aspoň jeden voliteľný TC. Voliteľné TC rozširujú a základné TC o pohybové činnosti, ktorých výber umožňuje
rešpektovať podmienky školy, záujmy žiakov, záujmy učiteľa, miestne tradície a pod. Vyučovanie voliteľných TC musí rešpektovať plnenie cieľov
telesnej a športovej výchovy a bezpečnosť pri cvičení. Obsah voliteľných TC sa využíva na doplnenie základného učiva a na motiváciu žiakov, na
rozvoj ich pohybových schopností so zreteľom na skupinové záujmy, individuálne predpoklady žiakov a podmienky školy. Učiteľ môže zaradiť do
plánu iba tie športové činnosti, ktoré boli súčasťou jeho pregraduálnej prípravy na vysokej škole, alebo na ktoré získal trénerské alebo cvičiteľské
vzdelanie, alebo certifikát v niektorej forme ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. Ako povinne voliteľný tematický celok je možné zaradiť
menej známe športové hry ako bejzbal, softbal, ringo, lakros, bedminton, florbal, a iné športy, a pohybové aktivity ako korčuľovanie, in – line
korčuľovanie, snowboarding, ale i tanec, ľadový hokej a iné pohybové aktivity.
Základnou 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:
 vysvetlia účinok pohybovej aktivity na zdravie s jej aplikáciou v dennom režime
 získajú vedomosti o potrebe pohybu ako prevencie pred civilizačnými ochoreniami
 získajú informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a poskytnú prvú pomoc na veku primeranej úrovni
 osvoja si zásady správnej výživy

 vysvetlia význam využívania telovýchovných a športových činností vo svojom voľnom čase
 vysvetlia význam aktívneho odpočinku na odstránenie únavy,
 rozvíjajú pohybové schopnosti a diagnostikujú úroveň pohybovej výkonnosti
 osvoja si techniku a pravidlá rôznych športov a športových disciplín
 sú motivovaní k vykonávaniu pohybovej aktivity a získajú príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti a zo športu.
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 2. stupňa ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, ISCED 2 - nižšie stredné vzdelanie
Maďarský - magyar

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

Jazyk a komunikácia – Nyelv és kommunikáció
Čítanie s porozumením - Értő olvasás
5.
1/5.

Charakteristika 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 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 osnovy

Výkonový štandard
Žiak:
 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 dokáže
prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo
najefektívnejšie spracovať informácie
 dokáže pochopiť a analyzovať, krátke texty podľa
sluchu-vie si zapamätať základné informácie z textu.
 vie sa pohotovo zorientovať v deji textu primeraných jeho
skúsenostiam
 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
 dokáže spoločne analyzovať prečítaný text a obrázky, mapy.
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

Obsahový štandard
1.Čítanie:
Technika čítania
2.Porozumenie podľa sluchu
Porozumieť text podľa sluchu
3.Čítanie a porozumenie
Čítať a porozumieť text
-literárne texty
 rozprávky
 básne
 poviedky, novely
-súvislé texty rôznych jazykových štýlov
 náučný/populárno-náučný (rastlinný a živočíšny svet,
svet techniky, známe osobnosti)
 publicistický (reklama, inzerát)
 odborný a netradičné testy s obrázkami z biológie,
enviromentalistiky, fyziky, geografie, chémie…
- nesúvislé texty:

tému textu;
- vie správne spojiť čiastkové údaje, fakty, do komplexnej
informácie.
 dokáže samostatne na základe explicitných, ale aj
implicitných informácií:
- charakterizovať správanie postáv,
- hodnotiť ich konanie,
- určiť ich vzájomný vzťah;
 vie opísať prostredie, v ktorom sa príbeh odohráva
 vie vyjadriť autorský zámer − pointu (explicitne alebo
implicitne vyjadrenú)
 vie vybrať zaujímavú myšlienku z textu a rozobrať ju
dokáže na obhajobu svojho stanoviska použiť ako argumenty
niektoré poznatky získané analýzou textu
 dokáže na základe kontextu alebo pri jazykovej a štylistickej
analýze textu odhadnúť význam slov a overiť si ich v
jazykovedných slovníkoch.
 vie vytvoriť z textu na základe čiastkových informácií z textu
hypotézu o jeho závere a svoju hypotézu overiť v diskusii.
 vie vecne argumentovať – zdôvodniť úsudok s odkazom na
text.
 vie vyvodiť záver na základe zistených súvislostí medzi
informáciami tak, aby:
- bol správny a výstižný,
- mal logickú súvislosť s porovnávanými informáciami


vie usporiadať informácie podľa:
- ich dôležitosti v texte,



mapy, letáky, cestovné poriadky, grafy, tabuľky,
informačné hárky, programy

- ich nadväznosti v texte.
 vie prerozprávať prečítaný text so zachovaním
 dokáže na základe kontextu alebo pri jazykovej a štylistickej
analýze textu odhadnúť význam slov a overiť si ich v
jazykovedných slovníkoch
 vie vytvoriť z textu na základe čiastkových informácií z textu
hypotézu o jeho závere a svoju hypotézu overiť v diskusii
 vie vecne argumentovať – zdôvodniť úsudok s odkazom na
text
 vie vyvodiť záver na základe zistených súvislostí medzi
informáciami tak, aby:
- bol správny a výstižný,
- mal logickú súvislosť s porovnávanými informáciami


vie usporiadať informácie podľa:
- ich dôležitosti v texte,
- ich nadväznosti v texte.

 vie prerozprávať prečítaný text so zachovaním časovej
a príčinnej postupnosti a s prípadnými individuálnymi
obmenami; dokončiť začatý príbeh.

