
Učebné osnovy pre 5. ročník – školský rok 2016/2017 

 
Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

Literatúra: 

- Osobnostný a sociálny rozvoj – v tematickom celku V ríši rozprávok naučiť žiakov 

rozlišovať dobro a zlo, poukázať na hodnotový rebríček prostredníctvom znakov 

rozprávok. 

- Mediálna výchova - v tematickom celku Príbehy na rýchle čítanie – na príkladoch 

komiksov sledovať ich vznik a vývoj a ich využitie v rôznych mediálnych oblastiach; 

- Regionálna výchova a ľudová kultúra – v tematických celkoch V ríši rozprávok, Čo 

opriadli povesti posilňovať u žiakov pocit hrdosti k vlastnému regiónu a učiť k úcte 

k ostatným regiónom a rešpektovať ich špecifiká prostredníctvom rozprávok, legiend 

a povestí. 

Jazyk: 

- Osobnostný a sociálny rozvoj – v téme Podstatné mená, prídavné mená, Slovesá 

naučiť žiakov využívať vhodné slová v komunikácii a dbať na rozširovanie slovnej 

zásoby. 

- Regionálna výchova a ľudová kultúra – v tematických celkoch Opisujeme svet vôkol 

nás, Tvoríme jednoduché príbehy posilňovať u žiakov pocit hrdosti k vlastnému 

regiónu a témy vniesť do jednoduchých opisov a príbehov. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Jazyk a komunikácia Anglický jazyk 3 3 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Multikultúrna výchova - žiaci v stručných dialógoch poznávajú nové národy 

a národnosti, ako aj rozdiely medzi nimi. 

- Finančná gramotnosť - nakupovanie, tvorba dialógov,  porovnávanie cien, svetové 

rekordy, porovnávanie bohatších a chudobnejších krajín. 

 

 



Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Matematika a práca s 

informáciami 
Matematika 4 5 

 

Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje v učebných plánoch IŠkVP časová 

dotácia o 1 hodinu. Táto hodina sa využije na zmenu kvality výkon v nasledujúcich 

oblastiach:  

 rozvoj algoritmického myslenia,  

 výber vhodnej stratégie pri riešení úloh,  

 aplikovanie teoretických vedomostí a zručností pri riešení úloh vyplývajúcich z 

reálneho života,  

 rozvoj logického a kritického myslenia, schopnosť argumentovať, komunikovať  a 

spolupracovať    pri riešení problému v skupine,  

 schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich, - správnosť používania matematickej 

symboliky a znázorňovania,  

 presnosť rysovania,   

 schopnosť čítať s porozumením súvislé texty, ktoré obsahujú čísla, závislosti, vzťahy a    

nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou,  

 zvyšovanie matematickej gramotnosti.  

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Finančná gramotnosť:  

v tematickom celku Vytvorenie oboru prirodzených do a nad milión – pochopiť vzťah 

ľudská práca a peniaze, etická súvislosť medzi bohatstvom a chudobou, vysvetliť 

funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, 

v tematickom celku Počtové operácie s prirodzenými číslami – osvojiť si, čo znamená 

hospodárne žiť, hospodárenie v rodinnom prostredí /príjmy, výdavky, sporenie, 

úvery/. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Matematika a práca s 

informáciami 
Informatika 1 1 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Multikultúrna výchova – žiak aktívne vyhľadáva informácie o iných kultúrach. 

Analyzuje, hodnotí a spracúva tieto informácie. Využíva rôzne informačné zdroje.  



- Mediálna výchova – v tematickom celku IKT v bežnom živote žiak pochopí význam a 

možnosti využitia digitálnych médií (internet, mobil...) ako informačných a 

vzdelávacích médií.  

- Osobnostný a sociálny rozvoj - v tematickom celku  Emailová komunikácia sa žiak 

naučí - primerane komunikovať v rôznorodých situáciách svojho života.  

- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa žiaci naučia používať informácie a 

pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale 

aj prácu v skupine. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Človek a príroda Biológia 2 2 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Environmentálna výchova – v tematickom celku Príroda a život získať vedomosti, 

zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia.  

V tematickom celku Spoločenstvá organizmov získať informácie o zásahoch človeka 

do životného prostredia a vedieť vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach, nájsť príklady poškodzovania prírody nevhodnou činnosťou človeka 

v okolí školy. 

- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - v tematickom celku Spoločenstvá 

organizmov naučiť sa získavať potrebné informácie o rôznych druhoch rastlín 

a živočíchov, vedieť tieto informácie spracovať a prezentovať vlastné práce vo forme 

plagátov, prezentácií a pod. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 2 

 

Vo vyučovacom predmete  sa zvyšuje v učebných plánoch inovovaného ŠkVP časová 

dotácia o 1 hodinu. Táto hodina sa využije na zmenu kvality výkonu v nasledovných 

oblastiach: 

 zaraďovanie historických udalostí, javov, procesov a osobností priestorovo, 

 schopnosť uvedomiť si zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali počas života žiakov, 

 zostavenie  tabuľky dátumov štátnych, cirkevných sviatkov a pamätných dní,  

 zaraďovanie letopočtov do príslušného storočia,  

 pátranie po starých školských zošitoch a učebniciach, 

 získavanie informácií o minulosti vlastnej školy, 

 rozpoznávanie rozdielov medzi zemepisnou a dejepisnou mapou. 



Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Multikultúrna výchova - v tematickom celku Od blízkeho k vzdialenému pestovať 

u žiakov úctu k historickým pamiatkam vzhľadom na rozmanitosť kultúr 

v celosvetovom priestore; 

- Regionálna výchova a ľudová kultúra – v tematických celkoch Od blízkeho 

k vzdialenému, Človek v premenách priestoru a času, Človek a komunikácia 

posilňovať u žiakov pocit hrdosti k vlastnému regiónu a učiť k úcte k ostatným 

regiónom a rešpektovať ich špecifiká. 

- Finančná gramotnosť - pochopiť vzťah ľudskej práce a používania peňazí, sledovať 

rozvoj ľudskej spoločnosti, zdôrazniť proces premeny výmenného obchodu 

k peňažnému, osvojiť si efektívne hospodárenie v rodinnom prostredí 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Človek a spoločnosť Geografia 2 2 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Mediálna výchova – vedieť posúdiť kvalitu a význam informácií z dostupných zdrojov 

týkajúcich sa prírodných a ekonomických ukazovateľov porovnávaných krajín / 

obrázky, diagramy, odborné články z dennej tlače, časopisov a literatúry/, 

- Environmentálna výchova – viesť k zodpovednosti za využívanie vody, pôdy, 

prírodných zdrojov, k ochrane ovzdušia , poukázať na ich vplyv na život človeka 

v súčasnosti, ale aj pre budúce generácie, 

- Tvorba projektu a prezentácia zručností – získavať potrebné informácie, spracovať ich 

a vhodným spôsobom odprezentovať a sformulovať jednoduché závery / vesmírne 

objavy, pamiatky UNESCO,.../ 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Človek a hodnoty 
Náboženská 

výchova 
1 1 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Osobnostný a sociálny rozvoj – osobnosti zo Starého a Nového zákona, svätí ako 

vzory  pre život, napr. Abrahám, Šalamún, Dávid, sv. Cyril a Metod 

- Environmentálna výchova – Sv. František z Assisi (patrón ekológov), vzťah k prírode 

- Mediálna výchova – vyhľadávanie informácií na internete, liturgický rok, slávenie sv. 

omše (katolícke médiá: Katolícke noviny, Televízia Lux, Rádio Lumen) 



- Multikultúrna výchova – misie, život ľudí v Starom zákone, staroslovienska kultúra 

(sv. Cyril a Metod) 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – Chrám – miesto oslavy (významné 

kostoly, chrámy, baziliky, pútnické miesta  na Slovensku) 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Človek a hodnoty Etická výchova 1 1 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj - rozvíjanie komunikačných a sociálnych spôsobilostí, 

ktoré sa orientujú na postoje k životným situáciám a ku konkrétnym prejavom 

prosociálneho správania. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Človek a svet práce Technika 1 1 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný stupeň. 

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Osobnostný a sociálny rozvoj – v tematickom celku Človek a technika dodržiavať 

pravidlá BOZP; 

- Environmentálna výchova - v tematickom celku Človek a technika učiť sa 

zodpovednosti za životné prostredie; 

- Multikultúrna výchova - v tematickom celku Úžitkové a darčekové predmety vedieť 

čítať z jednoduchého technického výkresu pri skladaní plastového modelu zo 

stavebnice; 

- Mediálna výchova - v tematickom celku Úžitkové a darčekové predmety urobiť náčrt 

výrobku pomocou grafických editorov; 

- Ochrana života a zdravia - v tematickom celku Človek a technika posúdiť negatívne 

vplyvy na životné prostredie; 

- Finančná gramotnosť  - v tematickom celku Úžitkové a darčekové predmety  vysvetliť 

pojmy: cena, náklady, zisk. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný stupeň. 



Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Multikultúrna výchova - viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej 

rozmanitosti, podnecovať a rozvíjať u žiakov tolerantné postoje k nositeľom odlišných 

kultúr. 

- Osobnostný a sociálny rozvoj - v tematickom celku Zahrajme si divadlo rozvíjať 

sociálne zručnosti v oblasti komunikácie – verbálnej i neverbálnej, 

- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - vo vokálnych, inštrumentálnych a hudobno 

- dramatických činnostiach vedieť prezentovať samého seba. 

- Mediálna výchova - spoznávať médiá v súčasnom svete, druhy mediálnych produktov  

fotografie, architektúra, video) 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - spoznávať regionálnu kultúru 

a najtypickejšie prejavy kultúr iných regiónov Slovenska, kultúrne pamätihodnosti 

Slovenska, naše ľudové piesne a tance, tradičné ľudovoumelecké remeslá, ľudovú 

slovesnosť a nárečie, spoločenské praktiky a zvyky (koledy) rituály a slávnostné 

udalosti ( hymna a hymnické piesne).  

 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 2 

 

Vo vyučovacom predmete  sa zvyšuje v učebných plánoch inovovaného ŠkVP časová 

dotácia o 1 hodinu. Táto hodina sa využije na zmenu kvality výkonu v nasledovných 

oblastiach: 

 spoznávanie  vyjadrovacích prostriedkov vizuálnych umení – výtvarného umenia, 

fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu,  

 modelovanie tvaru predmetu podľa videnej skutočnosti, 

 návrh zariadenia vlastného priestoru (napr. brlôžtek, jaskyňa, hniezdo, nora, detská 

izba, karavan, trieda, spálňa), exteriér a interiér, 

 základy práce s digitálnym fotoaparátom, 

 návrh loga, značky, (pre udalosť, firmu, klub, obec, výrobok). 

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Multikultúrna výchova: Veľkonočné a vianočné výtvarné hry využiť na vzájomné 

obohatenie kultúrnych a kresťanských tradícii.  

- Environmentálna výchova: Prvky ochrany a zlepšovania životného prostredia s 

aspektom sociálnym, ekologickým, estetickým, ekonomickým výtvarne riešiť cez 

tému výtvarného zemepisu a výtvarno-geografickú mapu, výtvarné hry so 

zemepisom/geografiou, výtvarné ozvláštnenie školského prostredia, pri športových 

aktivitách realizovať fotoreportáž, príroda a detail. 

- Finančná gramotnosť: Riešenie návrhu bankoviek po interpretácii a analýzy 

architektonických pamiatok zobrazených na euro - bankovkách. Ochranné prvky na 



bankovkách. Tvorba slovenských euro - bankoviek cez slovenské hrady a zámky, alt. 

bankovky budúcnosti.  

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
2 2 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný stupeň. 

Spôsob realizácie prierezových tém: 

Medzipredmetové vzťahy: 

 Prierezová téma „Ochrana života a zdravia“ (biológia a geografia) 

 Biológia - ochrana zdravia a vplyv telesných cvičení na organizmus. 

 Geografia - práca s mapou a buzolou, orientácia v teréne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre 6. ročník – školský rok 2016/2017  

 
Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

Literatúra: 

- Multikultúrna výchova - vychovávať ľudí, ktorí pochopia a akceptujú rôzne kultúry,                              

podporovať znášanlivosť, toleranciu a spoluprácu medzi národmi EÚ             

- Mediálna výchova - pomôcť žiakovi uvedomiť si, aké miesto majú médiá v jeho 

živote, ich negatívne i pozitívne vplyvy na svoju osobnosť                                                   

- Regionálna výchova a ľudová kultúra – podporovať hrdosť na svoj pôvod, rodinu, 

obec, región  

- Finančná gramotnosť - opísať úspešnosť v ekonomickej oblasti, vedieť diskutovať o 

vzťahu morálky a peňazí, uviesť príklad finančne úspešného človeka vo svojom okolí. 

Jazyk: 

- Osobnostný a sociálny rozvoj – naučiť žiakov využívať vhodné slová v komunikácii 

a dbať na rozširovanie slovnej zásoby. 

- Regionálna výchova a ľudová kultúra – posilňovať u žiakov pocit hrdosti k vlastnému 

regiónu a témy vniesť do jednoduchých opisov a príbehov. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Jazyk a komunikácia Anglický jazyk 3 3 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Multikultúrna výchova - žiaci v stručných dialógoch poznávajú nové národy 

a národnosti, ako aj rozdiely medzi nimi. 

- Finančná gramotnosť - nakupovanie, tvorba dialógov,  porovnávanie cien, svetové 

rekordy, porovnávanie bohatších a chudobnejších krajín. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Matematika a práca s 

informáciami 
Matematika 4 5 

 



Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje v učebných plánoch IŠkVP časová 

dotácia o 1 hodinu. Táto hodina sa využije na zmenu kvality výkon v nasledujúcich 

oblastiach:  

 rozvoj algoritmického myslenia,  

 výber vhodnej stratégie pri riešení úloh,  

 aplikovanie teoretických vedomostí a zručností pri riešení úloh vyplývajúcich z 

reálneho života,  

 rozvoj logického a kritického myslenia, schopnosť argumentovať, komunikovať  a 

spolupracovať    pri riešení problému v skupine,  

 schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich, - správnosť používania matematickej 

symboliky a znázorňovania,  

 presnosť rysovania,   

 schopnosť čítať s porozumením súvislé texty, ktoré obsahujú čísla, závislosti, vzťahy a    

nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou,  

 zvyšovanie matematickej gramotnosti.  

 

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Finančná gramotnosť - pochopiť vzťah ľudská práca a peniaze, etická súvislosť medzi 

bohatstvom a chudobou, vysvetliť funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie 

životných potrieb, osvojiť si, čo znamená hospodárne žiť, hospodárenie v rodinnom 

prostredí /príjmy, výdavky, sporenie, úvery/. 

 Ochrana života a zdravia – bezpečnosť pri práci s rysovacími pomôckami 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Matematika a práca s 

informáciami 
Informatika 1 1 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Multikultúrna výchova – žiak aktívne vyhľadáva informácie o iných kultúrach. 

Analyzuje, hodnotí a spracúva tieto informácie. Využíva rôzne informačné zdroje.  

- Mediálna výchova – selektovať obsah informácií, ktoré si ukladám a dodržať autorský 

zákon, vždy uvádzať zdroj 

- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa žiaci naučia používať informácie a 

pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale 

aj prácu v skupine. 

- Ochrana života a zdravia - vyvodiť zásady práce s počítačom, sedenie, vzdialenosť, 

výška. 



Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Človek a príroda Biológia 1 2 

 

Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v učebných plánoch IŠkVP časová dotácia o 1 

hodinu. Táto hodina sa využije na zmenu kvality výkon v nasledujúcich oblastiach:  

 Význam ovocia a zeleniny pre človeka  

 Nežiaduci spoločníci človeka. Zásady prevencie pred šírením nákazy 

 Blízki spoločníci človek  

 Zásady chovu a spolunažívania živočíchov a ľudí v domácnosti 

 Rastliny a živočíchy na Záhorí v Senici  

 Praktické aktivity, podpora tímovej práce 

 Poznávanie rastlín a hmyzu na lúkach a poliach  

 

Spôsob realizácie prierezových tém: 

 Environmentálna výchova - zhodnotiť pozitívny a negatívny vplyv človeka na 

prostredie organizmov, na základe pozorovania svojho bydliska, okolia školy posúdiť 

mieru znečistenia prostredia. 

- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - naučiť sa získavať potrebné informácie 

o rôznych druhoch rastlín a živočíchov, vedieť tieto informácie spracovať 

a prezentovať vlastné práce vo forme plagátov, prezentácií a pod. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Človek a príroda Fyzika 2 2 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - rezentovať výsledky pozorovania a merania 

pred spolužiakmi. Použiť stratégiu riešenia problémov predpoklad – experiment – 

potvrdenie/nepotvrdenie predpokladu.         

 Ochrana života a zdravia - poskytnúť možnosť cieľavedome rozvíjať odolnosť 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. 

 Environmentálna výchova - pochopiť, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom 

a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na 

Zemi. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 2 

 



Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v učebných plánoch inovovaného ŠkVP časová 

dotácia o 1 hodinu. Táto hodina sa využije na zvýšenie kvality výkonu: 

 upevnenie a prehĺbenie učiva, 

 získavanie poznatkov z regionálnych dejín, 

 rozvíjanie čítania s porozumením, analýza textu, opakovanie a spätná kontrola, 

 tvorba projektov a referátov, 

 efektívnejšie upevňovanie a opakovanie vedomostí. 

Spôsob realizácie prierezových tém (vo všetkých tematických celkoch): 

- Osobnostný a sociálny rozvoj - osvojiť si, využívať a rozvíjať zručnosti komunikácie 

a vzájomnej spolupráce, rozmýšľať o sebe, o svojom aktuálnom živote, vzťahoch s 

ľuďmi a smerovaní v budúcnosti, získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre 

optimálne riešenie rôznych situácií, rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a 

prístupy k riešeniu problémov. 

- Multikultúrna výchova - poznať živé a hodnotné hmotné a nehmotné kultúrne 

dedičstvo Slovenska, poznať tradície a svoj región, jeho kultúrne a prírodné bohatstvo  

- Mediálna výchova – vedieť kriticky zhodnotiť rôzne zdroje informácií, napríklad 

zhodnotením viacerých webových stránok na jednu tému.  

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Človek a spoločnosť Geografia 1 2 

 

Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v učebných plánoch inovovaného ŠkVP časová 

dotácia o 1 hodinu. Táto hodina sa využije na zvýšenie kvality výkonu: 

 na výraznejšiu prácu s mapou, atlasmi, elektronickou učebnicou, pracovnými listami a 

pracovnými zošitmi.  

 na zdokonalenie v komunikačných, učebných, personálnych a sociálnych 

kompetenciách  

 na vytváranie  tematických obrysových máp Afriky a Ázie 

 na  odprezentovanie ročníkových projektov 

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Osobnostný a sociálny rozvoj - spoznávanie oblastí z hľadiska prírodných i kultúrnych 

podmienok 

- Environmentálna výchova - zásah človeka do prírody, globálne súvislosti 

- Multikultúrna výchova - akceptovanie kultúrnych rozmanitostí národov, kultúrne 

dedičstvo 

- Finančná gramotnosť - zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb, 

príjem a práca 

- Regionálna výchova - osobitosti regiónov, práca s informáciami 



 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Človek a hodnoty 
Náboženská 

výchova 
1 1 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

- Osobnostný a sociálny rozvoj – osobnosti zo Starého a Nového zákona, svätí ako 

vzory  pre život, napr. Abrahám, Šalamún, Dávid, sv. Cyril a Metod 

- Environmentálna výchova – Sv. František z Assisi (patrón ekológov), vzťah k prírode 

- Mediálna výchova – vyhľadávanie informácií na internete, liturgický rok, slávenie sv. 

omše (katolícke médiá: Katolícke noviny, Televízia Lux, Rádio Lumen) 

- Multikultúrna výchova – misie, život ľudí v Starom zákone, staroslovienska kultúra 

(sv. Cyril a Metod) 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – Chrám – miesto oslavy (významné 

kostoly, chrámy, baziliky, pútnické miesta  na Slovensku) 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Človek a hodnoty Etická výchova 1 1 

 

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

Spôsob realizácie prierezových tém: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj - rozvíjanie komunikačných a sociálnych spôsobilostí, 

ktoré sa orientujú na postoje k životným situáciám a ku konkrétnym prejavom 

prosociálneho správania. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán IŠkVP 

Človek a svet práce Technika 1 1 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný stupeň. 

Spôsob realizácie prierezových tém: 

 Ochrana života a zdravia - dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci s rôznym 

materiálom 

 Mediálna výchova - uvedomovať si negatívne vplyvy techniky na osobnosť 

 Environmentálna výchova - šetriť surovinami,  prírodnými zdrojmi 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný Učebný plán iŠkVP 



plán 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný stupeň. 

Spôsob realizácie prierezových tém: 

 Ochrana života a zdravia - poznať zásady pri speve, dýchanie, postoj, artikulácia  

 Environmentálna výchova - vyhľadávať v piesňach prírodný motív. 

 Multikultúrna výchova - chápať inú kultúru 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný stupeň. 

Spôsob realizácie prierezových tém: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj -  pracovať s  digitálnym fotoaparátom, využiť poznatky 

o výtvarných vyjadrovacích prostriedkoch pri fotografovaní, vytvoriť rôzne návrhy 

odevov pre módnu prehliadku. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
2 2 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný stupeň. 

Spôsob realizácie prierezových tém: 

Medzipredmetové vzťahy: 

 Prierezová téma „Ochrana života a zdravia“ (biológia a geografia) 

 Biológia - ochrana zdravia a vplyv telesných cvičení na organizmus. 

 Geografia - práca s mapou a buzolou, orientácia v teréne. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Rámcový učebný 

plán 

Učebný plán iŠkVP 

Človek a spoločnosť Občianska náuka  1 1 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný stupeň. 

Spôsob realizácie prierezových tém: 



 Osobnostný a sociálny rozvoj - žiak dokáže vypracovať individuálny návrh práv 

a povinností žiaka v triede. Dokáže vysvetliť na príkladoch pozitívne a negatívne 

vzory pre život v triede a škole. Vie vysvetliť úlohu a význam žiackej školskej rady. 

Žiak dokáže vysvetliť pomocou príkladov päť základných funkcií rodiny. Vie 

charakterizovať základné znaky rodiny. Žiak dokáže porovnať rozdiely vo fungovaní 

harmonickej a rozvrátenej rodiny. Vie na príkladoch uviesť ako fungujú pravidlá 

v rodine. 


